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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за изменение на Акта от 20 септември 1976 г. за 
избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки 
избори
(2015/2035(INL))

Европейският парламент,

– като взе предвид Акта за избирането на представители в Европейския парламент 
чрез всеобщи преки избори („Акт за избирането на членове на ЕП“), приложен 
към Решението на Съвета от 20 септември 1976 г., във вида, в който е изменено1, 
и по-специално член 14 от него,

– като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 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 своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно подобряване на 
практическите условия на провеждане на изборите за Европейски парламент през 
2014 г.4,

– като взе предвид Препоръка 2013/142/ЕС на Комисията от 12 март 2013 г. относно 
подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за 
Европейски парламент5,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 май 2015 г., озаглавено „Доклад 
относно изборите за Европейски парламент през 2014 година“6,

– като взе предвид Рамковото споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията 
между Европейския парламент и Европейската комисия7,

– като взе предвид Директива 93/109/ЕО на Съвета за определяне на условията и 
реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за 
Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на 
която не са граждани8,

                                               
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.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0323.
5 ОВ L 79, 21.3.2013 г., стр. 29.
6 COM(2015)0206
7 ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
8 Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за 
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– като взе предвид Договорите и по-специално членове 9 и 10, член 14, параграф 2 и 
член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и член 22, 
член 223, параграф 1 и член 225 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) и член 3 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, 

– като взе предвид Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския 
съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид членове 45 и 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и 
становището на комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A8-0000/2015),

A. като има предвид, че Парламентът има право да започне по собствена инициатива 
реформа на своята избирателна процедура и да даде одобрението си за 
извършването ѝ,

Б. като има предвид, че реформата на избирателната процедура на Парламента 
следва да има за цел укрепването на демократичното измерение на изборите за 
Европейски парламент, засилването на концепцията за гражданство на Съюза, 
подобряването на функционирането на Европейския парламент и управлението на 
Съюза, увеличаването на легитимността и ефикасността на работата на 
Европейския парламент, както и на ефективността на системата за провеждане на 
избори за Европейски парламент, и осигуряване на по-голямо равенството при 
изборите за гражданите на Съюза;

В. като има предвид, че при извършването на реформата на избирателната процедура 
трябва да се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност и не 
следва да се правят опити за уеднаквяване на правилата на всяка цена;

Г. като има предвид, че възможността за създаване на единна избирателна 
процедура въз основа на всеобщо пряко избирателно право е заложена в 
Договорите от 1957 г. насам;

Д. като има предвид, че правомощията на Парламента постепенно се увеличават от 
първите преки избори през 1979 г. и сега Парламентът има равен статут като 
съзаконодател със Съвета в по-голямата част от областите на политиката на 
Съюза, най-вече вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон;

Е. като има предвид, че Договорът от Лисабон промени мандата на членовете на 
Европейския парламент, като ги направи преки представители на гражданите на 

                                                                                                                                                  
упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани 
на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34) във 
вида, в който е изменена от Директива 2013/1/ЕС на Съвета от 20 декември 2012 г. (ОВ L 26, 26.1.2013 г., 
стр. 27).
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Съюза1 вместо „представители на народите на държавите, обединени в 
Общността“2;

Ж. като има предвид, че единствената реформа на Акта за избирането на членове на 
ЕП е извършена през 2002 г. с Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета3, според 
което от държавите членки се изисква да провеждат изборите въз основа на 
пропорционално представителство, като се използва система на листите или 
система с един прехвърляем глас и се премахва двойният мандат на членовете на 
Европейския парламент; освен това на държавите членки беше изрично 
предоставено правото да установяват избирателни райони на национално равнище 
и да въвеждат национални прагове, които да не надвишават 5% от подадените 
гласове;

З. като има предвид, че все още не е постигнато всеобхватно споразумение относно 
действително единна избирателна процедура, макар че настъпи известно 
сближаване на избирателните системи, наред с другото, чрез вторичното 
законодателство, като например Директива 93/109/ЕО на Съвета за определяне на 
условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в 
избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава 
членка, на която не са граждани;

И. като има предвид, че концепцията за гражданство на Съюза, официално въведено 
в конституционния ред с Договора от Маастрихт през 1993 г., включва правото на 
гражданите на ЕС да участват в европейски и общински избори в своята държава 
членка и в държавата, в която пребивават, при същите условия, както и 
гражданите на тази държава4; като има предвид, че Хартата на основните права на 
Европейския съюз, която понастоящем има задължителна правна сила съгласно 
Договора от Лисабон, засили това право;

Й. като има предвид, че въпреки тези реформи европейските избори все още се 
уреждат предимно от националните закони, предизборните кампании все още са 
национални, а европейските политически партии не могат в достатъчна степен да 
изпълняват конституционния си мандат и да „допринасят за формирането на 
европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на 
Съюза“, както се изисква в член 10, параграф 4 от ДЕС;

К. като има предвид, че европейските политически партии са в най-добра позиция да 
„допринасят за формирането на европейско политическо съзнание“5 и поради това 
следва да играят по-голяма роля в кампании за парламентарни избори, така че да 
се подобри тяхната видимост и да се покаже връзката между гласуването за 
конкретна национална партия и въздействието, което то оказва върху размера на
дадена европейска политическа група в Европейския парламент;

Л. като има предвид, че сроковете за финализиране на кандидатските листи в 

                                               
1 Член 10, параграф 2 и член 14, параграф 2 от ДЕС.
2 Член 189, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност.
3 ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1.
4 Член 20, параграф 2 от ДФЕС
5 Член 10, параграф 4 от ДЕС.
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навечерието на европейските избори се различават значително в отделните 
държави членки, като понастоящем варират от 17 дни до 83 дни, което поставя 
кандидатите и гласоподавателите в Съюза в неравностойно положение по 
отношение на времето за провеждане на кампаниите или за размисъл върху 
избора за гласуване;

M. като има предвид, че действащите европейски правила за провеждане на избори 
дават възможност да бъде определен незадължителен праг за европейските избори 
от не повече от 5% от подадените гласове и че 15 държави членки са се 
възползвали от тази възможност и са въвели минимален праг между 3% и 5%; 
като има предвид, че в по-малките държави членки и в държавите членки, които 
са разделили избирателната си територия на избирателни райони, действителният 
праг е над 3%, дори когато не са налице законови прагове;

Н. като има предвид, че макар член 10, параграф 2 от Акта за избирането на членове 
на ЕП изрично да забранява ранното публикуване на резултатите от изборите, 
тези резултати са били оповестявани публично в миналото; като има предвид, че 
един хармонизиран срок за приключване на гласуването във всички държави 
членки би допринесъл в голяма степен за общоевропейския характер на изборите 
за Европейски парламент и би намалил възможността резултатите от тях да бъдат 
повлияни, ако изборните резултати в някои държави членки бъдат оповестени 
публично преди приключването на гласуването във всички държави членки;

O. като има предвид, че с Договора от Лисабон се установява нов конституционен 
ред, като на Европейския парламент се предоставя правото да избира 
председателя на Европейската комисия1, а не просто да дава своето одобрение; 
като има предвид, че изборите за Европейски парламент през 2014 г. създадоха 
важен прецедент в това отношение; като има предвид, че процедурата за 
номиниране и подбор на водещи кандидати за този пост следва освен това да бъде 
неразделна част от предизборните кампании; и като има предвид, че крайният 
срок за номиниране на кандидати от европейските политически партии следва да 
бъде кодифициран в Акта за избирането на членове на ЕП;

П. като има предвид, че не всички държави членки дават на своите граждани 
възможност да гласуват от чужбина, а сред онези, които допускат това, условията 
за лишаване от право на глас се различават значително; като има предвид, че 
предоставянето на всички граждани на Съюза, които пребивават извън Съюза, на 
правото да участват в изборите би допринесло за равенството при изборите;

Р. като има предвид, че минималната възраст за кандидатиране в 28-те държави 
членки варира между 18 и 25 години, а минималната възраст за право на 
гласуване − между 16 и 18 години поради различаващите се конституционни и 
изборни традиции в държавите членки; като има предвид, че хармонизирането на 
възрастта за гласуване и на минималната възраст на кандидатите би било много 
желателно като средство за предоставяне на гражданите на Съюза на реално 
равенство в правото на глас и че то ще създаде възможност да се избегне 
дискриминацията в най-важната област на гражданството: правото на участие в 
демократичния процес;

                                               
1 Член 17, параграф 7 от ДЕС.
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С. като има предвид, че системите за гласуване по пощата, електронно гласуване и 
гласуване по интернет биха могли да направят провеждането на европейските 
избори по-ефективно и привлекателно за гласоподавателите, при условие че се 
гарантират възможно най-високи стандарти за защита на личните данни; 

Т. като има предвид, че в повечето държави членки членовете на изпълнителната 
власт могат да се кандидатират в изборите за парламент, без да се налага да 
прекъсват своята институционална дейност;

У. като има предвид, че първите прогнози за изборните резултати следва да бъдат 
съобщавани едновременно във всички държави членки в последния ден от 
периода на изборите в 21.00 часа централноевропейско време;

1. взема решение да реформира избирателната процедура достатъчно време преди 
изборите през 2019 г. с цел укрепване на демократичното измерение на изборите 
за Европейски парламент, засилване на концепцията за гражданство на Съюза, 
подобряване на функционирането на Европейския парламент и на управлението 
на Съюза, увеличаване на легитимността и ефикасността на работата на 
Европейския парламент, както и на ефективността на системата за провеждане на 
избори за Европейски парламент, и осигуряване на по-голямо равенството при 
изборите за гражданите на Съюза;

2. предлага видимостта на европейските политически партии да бъде засилена, като 
се поставят имената и логото им на бюлетините, и препоръчва те да фигурират и 
върху плакатите и други материали, използвани в предизборните кампании за 
Европейски парламент, тъй като тези мерки ще направят европейските избори по-
прозрачни и ще повишат демократичността на провеждането им благодарение на 
това, че гражданите ще могат ясно да свържат своя глас с въздействието, което 
той оказва върху размера на дадена европейска политическа група в Европейския 
парламент;

3. решава да определи общ минимален срок от дванадесет седмици преди датата на 
изборите за изготвянето на кандидатски листи на национално ниво с цел да се 
увеличи равенството при изборите чрез осигуряване на кандидатите и на 
избирателите в целия Съюз на един и същ период преди гласуването, през който 
да се подготвят и да размишляват;

4. предлага въвеждането на задължителен праг, вариращ между 3% и 5%, за 
разпределение на местата в държавите членки, представляващи един избирателен 
район, и в избирателните райони, в които се използва система на листите и в 
които се разпределят повече от 26 места; счита, че тази мярка е важна за запазване 
на функционирането на Европейския парламент, тъй като чрез нея ще се избегне 
по-нататъшната фрагментация;

5. предлага изборите във всички държави членки да приключват в 21.00 часа 
централноевропейско време в неделята на изборите за Европейски парламент, тъй 
като по този начин ще се гарантира правилното прилагане на член 10, параграф 2 
от Акта за избирането на членове на ЕП и съответно ще бъде намалена 
възможността резултатите от изборите да бъдат повлияни, ако изборните 
резултати в някои държави членки бъдат оповестени публично преди 
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приключването на гласуването във всички държави членки;

6. решава да определи общ срок за номиниране на кандидати от европейските 
политически партии, който да е 12 седмици преди европейските избори; счита, че 
процесът на номиниране на водещи кандидати представлява важен аспект на 
предизборната кампания поради присъщата връзка между резултатите от 
изборите за Европейски парламент и избора на председател на Комисията, така, 
както е определен в Договора от Лисабон;

7. предлага на гражданите на Съюза, които пребивават в трета държава, да се 
предостави правото да гласуват в изборите за Европейски парламент; счита, че 
това в крайна сметка ще даде на всички граждани на Съюза еднакво право да 
гласуват в европейските избори при едни и същи условия, независимо от тяхното 
място на пребиваване или тяхната националност;

8. като бъдеща стъпка препоръчва на държавите членки да обмислят по какъв начин 
да се хармонизира минималната възраст на избирателите на 16 години с цел 
допълнително да се засили равенството при изборите сред гражданите на Съюза;

9. насърчава държавите членки да използват системи за гласуване по пощата, 
електронно гласуване и гласуване по интернет с цел упражняването на правото на 
глас да стане по-лесно за хората с намалена подвижност и за хората, живеещи в 
чужбина;

10. призовава участващите институции да преразгледат рамковото споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия с цел 
адаптиране на правилата относно членовете на Комисията, кандидатиращи се за 
изборите за Европейски парламент, за да не се възпрепятства институционалната 
ефективност на Комисията по време на избори, като същевременно се избегне 
злоупотребата с институционални ресурси;

11. решава да предостави на Парламента право да определя периода за провеждане на 
избори за Европейски парламент след консултация със Съвета;

12. насърчава държавите членки да предприемат мерки за поощряване на баланса 
между половете във всички аспекти на европейските избори;

13. представя на Съвета приложеното предложение за изменение на Акта за 
избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки 
избори;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 
съвет, на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата на държавите 
членки.
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Проект на предложение за решение на Съвета за приемане на разпоредбите за 
изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез 
всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.1

Изменение 1

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 3

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

Изменение

Държавите членки могат да определят 
минимален праг за разпределяне на 
места. На национално равнище този 
праг не може да надвишава 5 % от 
подадените гласове.

По отношение на избирателните 
райони и на държавите членки с общ 
избирателен район, в които се
използва системата на листите и 
които включват повече от 26 места, 
държавите членки определят 
минимален праг за разпределяне на 
места, който не може да бъде по-нисък 
от 3 процента и не може да
надвишава 5 процента от подадените 
гласове в съответния избирателен 
район или в съответната държава 
членка с общ избирателен район.

Or. en

Обосновка

All Member States with up to 26 seats have a de facto threshold of more than 3%. Of the 
seven Member States with more than 26 seats (Germany, France, the United Kingdom, Italy, 
Poland, Romania and Spain), all Member States except Spain and Germany have a legal 
electoral threshold for European elections, ranging from 3% to 5%, or have subdivided their 
electoral area in constituencies comprising not more than 26 seats. Therefore, this 
amendment would prevent the Parliament from further fragmentation and would make its 
functioning more efficient but at the same time not constrain the conduct of democratic 

                                               
1

Измененията в настоящия документ се основават на консолидирана версия на Правната служба на 
Европейския парламент въз основа на Акта за избирането на представители в Асамблеята чрез всеобщи 
преки избори (OВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5), изменен с Решение 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО за 
изменение на Акта за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки 
избори, приложен към Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 33, 
9.2.1993 г., стр. 15) и Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г. 
(ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1). Тази версия се различава от консолидираната версия на Службата за 
публикации на Европейския съюз (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) в две отношения: в нея е добавено 
тире към член 6, параграф 1 „– член на Комитета на регионите“, вследствие на член 5 от Договора от 
Амстердам (ОВ C 340, 10.11.1997 г.), и е налице преномериране в съответствие с член 2, параграф 1 от 
Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом.
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elections in smaller Member States or Member States that have divided their territories into 
smaller constituencies.

Изменение 2

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 3 a (нов)

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

Изменение

Член 3 a

Всяка държава членка определя краен 
срок за изготвяне на кандидатските 
листи на национално равнище от 
най-малко 12 седмици преди началото 
на изборите за Европейски парламент 
в съответната държава членка. 

Or. en

Обосновка

Това изменение ще предостави на гражданите на Съюза еднакъв срок за размисъл, за 
да вземат решение относно избора си за гласуване, и ще предостави на кандидатите 
еднакъв срок, за да изготвят своите кампании.

Изменение 3

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 3 б (нов)

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

Изменение

Член 3 б

Бюлетините включват информация 
относно принадлежността на 
националните партии към 
европейските политически партии, 
когато съществува такава 
принадлежност. Държавите членки 
насърчават и улесняват 
предоставянето на такава 
информация в материалите от  
предизборната кампания.
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Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо за установяването на единна избирателна процедура във 
всички държави членки, тъй като предоставя на гражданите на Съюза информация 
за връзката между националните кандидати и политическите семейства на 
европейско равнище.

Изменение 4

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 3 в (нов)

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

Изменение

Член 3 в

Европейските политически партии 
издигат своите кандидати за поста 
на председател на Комисията най-
късно 12 седмици преди началната 
дата на избирателния период, 
посочена в член 10, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Тъй като Договорът от Лисабон предостави на Парламента правото да избира 
председателя на Комисията, гражданите на Съюза следва да могат да направят 
връзка между техните гласове и кандидата на тяхната партия  за председател на 
Комисията.

Изменение 5

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 4 a (нов)

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

Изменение

Член 4 a

Държавите членки могат да 
въвеждат електронно гласуване и 
гласуване по интернет за изборите за 
Европейски парламент и в този 
случай те приемат достатъчно 
мерки, за да се гарантират тайната 
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на гласуването и защитата на 
данните.

Or. en

Обосновка

Това изменение би позволило използването на електронно гласуване в изборите за 
Европейски парламент, като по този начин се улесни гласуването за граждани на 
Съюза с намалена подвижност и за живеещите в чужбина.

Изменение 6

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 4 б (нов)

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

Изменение

Член 4 б

Държавите членки могат да 
предоставят на своите граждани 
възможност за гласуване по пощата в 
изборите за Европейски парламент. 

Or. en

Обосновка

Това изменение би позволило използването на гласуване по пощата, като по този 
начин на гражданите на Съюза се предоставя друг начин да гласуват.

Изменение 7

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 7 – параграф 2

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

Изменение

2. Считано от изборите за 
Европейски парламент през 2004 г. 
качеството на член на Европейския 
парламент е несъвместимо с това на 
член на националния парламент.

2. Качеството на член на Европейския 
парламент е несъвместимо с това на 
член на национален парламент.

Чрез дерогация от това правило и без 
да се засягат разпоредбите на 
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параграф 3:

– членовете на националния 
парламент на Ирландия, които са 
избрани в Европейския парламент при 
следващи избори, могат да имат 
двоен мандат до следващите избори 
за национален парламент на 
Ирландия, считано от които се 
прилага първа алинея от настоящия 
параграф;

– членовете на националния 
парламент на Обединеното кралство, 
които са и членове на Европейския 
парламент през петте години преди 
изборите за Европейски парламент 
през 2004 г., могат да имат двоен 
мандат до изборите за Европейски 
парламент през 2009 г., считано от 
които се прилага първа алинея от 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 8

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 9 a (нов)

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

Изменение

Член 9 a

Граждани на Съюза, които 
пребивават в трета държава, имат 
право да гласуват в изборите за 
Европейски парламент. Държавите 
членки приемат необходимите мерки, 
за да гарантират упражняването на 
това право.

Or. en

Обосновка

Гражданите на Съюза, пребиваващи извън територията на Съюза, следва да се 
ползват от еднакви права да участват в изборите за Европейски парламент, както 
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тези, които пребивават в Съюза.

Изменение 9

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 10 – параграф 1

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

Изменение

Изборите за Европейски парламент се 
провеждат на дата и в часове, 
определени от всяка държава членка; за
всички държави членки този ден се 
избира в рамките на един и същи 
период, започващ в четвъртък сутринта 
и приключващ в неделя.

Изборите за Европейски парламент се 
провеждат на дата или дати и в часове, 
определени от всяка държава членка. За
всички държави членки датата или 
датите се избират в рамките на един и 
същи период, започващ в четвъртък 
сутринта и приключващ в неделя.
Изборите във всички държави членки 
приключват най-късно в тази неделя, 
в 21.00 часа централноевропейско 
време.

Or. en

Обосновка

С тази мярка би се избегнало изтичането на информация относно изборните 
резултати в държавите членки, които провеждат по-рано избори за Европейски 
парламент, и по този начин би се премахнала възможността за оказване на влияние 
върху окончателните резултати от изборите.

Изменение 10

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 10 – параграф 2

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

Изменение

2. Държавите членки не може да 
съобщят публично официалните 
резултати от гласуването преди 
приключване на изборния ден в 
държавата членка, чиито избиратели 
гласуват последни в рамките на 
периода, посочен в параграф 1.

2. Държавите членки не може да 
съобщят публично официалните 
резултати от гласуването преди 
приключване на изборния ден в 
държавата членка, чиито избиратели 
гласуват последни в рамките на 
периода, посочен в параграф 1. 
Първите прогнози за резултатите се 
съобщават едновременно във всички 
държави членки в 21.00 ч. 
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централноевропейско време от 
посочената в параграф 1 неделя, 
която бележи края на избирателния 
период.

Or. en

Обосновка

Тази мярка ще създаде общоевропейски момент.

Изменение 11

Акт за избирането на членове на Европейския парламент от 1976 г.
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

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

Изменение

Ако провеждането на избори в
Общността в този срок се окаже 
невъзможно, Съветът с единодушие и 
след консултации с Европейския 
парламент определя, най-малко една 
година преди края на петгодишния срок 
по член 5, друг избирателен период, 
който може да бъде не повече от два 
месеца преди или един месец след 
срока, определен по реда на 
предходната алинея.

Ако провеждането на избори в Съюза в 
този срок се окаже невъзможно,
Европейският парламент с 
единодушие и след консултации със 
Съвета определя, най-малко
дванадесет седмици преди края на 
петгодишния срок по член 5, друг 
избирателен период, който може да бъде 
не повече от два месеца преди или един 
месец след срока, определен по реда на 
предходната алинея.

Or. en

Обосновка

Парламентът следва да има право да определя датите за своя избирателен период.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Случаят с реформата на избирателното законодателство

Въпреки че още в Договора от Рим от 1957 г. се предвижда възможността за 
разработването на единна избирателна процедура въз основа на всеобщи преки избори, 
изборите за Европейски парламент все още са силно доминирани от национални 
правила. Политическото разпределение на местата в Европейския парламент не се 
определя от едни европейски избори, а от 28 национални избори на националните 
контингенти за места. Това е в рязък контраст с характера на Европейския парламент 
като същински европейски орган и равноправен съзаконодател в институционалната 
организация на Европейския съюз. Политическите групи в Европейския парламент 
показват забележително равнище на съгласуваност по отношение на гласуването, 
сравнимо с повечето национални парламенти. В пълно съответствие с ролята им 
съгласно европейските Договори, членовете на Европейския парламент не действат 
като представители на техните държави членки, а като „представители на гражданите 
на Съюза“1. 

Различните политически виждания и интереси, представени в Европейския парламент, 
не се представят на гласоподавателите в процеса на подготовка на изборите за 
Европейски парламент. Предизборните кампании се провеждат най-вече на 
националните политически сцени, поради което гражданите на Съюза остават в 
неведение относно действителната политика, до която може да доведе техният вот. В 
това отношение определянето на водещи кандидати от европейските политически 
партии за поста председател на Комисията в изборите за Европейски парламент през 
2014 г. може да се разглежда като истински пробив. Въпреки всички усилия обаче 
водещите кандидати не бяха известни на мнозинството от гражданите на Съюза2 и дори 
за много гласоподавателите дори принадлежността на националните партии към 
техните европейски политически семейства остана неясна. Изборите са основният 
инструмент на демократичното участие, но поради остарялата система за изборите за 
Европейски парламент гражданите на Съюза не са в състояние да участват пълноценно 
в европейските политически дебати.

Освен необходимостта от засилване на европейското измерение на изборите за 
Европейски парламент сегашната степен на хетерогенност на националните правила 
относно изборите противоречи на идеята за гражданство на Европейския съюз и на 
принципа на равенство. Макар че хармонизацията не е цел сама по себе си, гражданите 
на Съюза трябва да могат да упражняват правото си на глас при сравними условия, 

                                               
1 Член 14, параграф 2 от ДЕС: „Европейският парламент се състои от представители на гражданите на 
Съюза. Техният брой не надвишава седемстотин и петдесет, плюс председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава членка. 
Никоя държава членка не получава повече от деветдесет и шест места.“
2 Съгласно анкета на IPSOS, проведена през април 2014 г., само 40% от избирателите в цяла Европа са 
познавали Мартин Шулц, 39% – Жан-Клод Юнкер и Жозе Бове, 37% – Ги Верхофстад и 31% – Ска Келер 
или Алексис Ципрас. Вж. www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491.
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които зачитат демократичните принципи, независимо от тяхното национално 
гражданство.

С цел да се преодолее пропастта между европейските институции и избирателите, 
които са държани в техните „национални пашкули“, както и за да се осигури равно 
третиране на всички граждани на Съюза, Европейският парламент има твърдото 
намерение да се възползва от правата си, предвидени в член 223, параграф 1 от ДФЕС, 
за започване на реформа на Акта за избирането на членове на Европейския парламент1.

Настоящо положение

От 1976 г. насам, когато Актът за избирането на членове на Европейския парламент 
проправи пътя за провеждането на първите преки избори за Европейски парламент през 
1979 г., разпоредбите, които уреждат изборите за Европейски парламент, претърпяха 
известно развитие, макар и не толкова съществено, колкото искаше Европейският 
парламент. През 1992 г. Договорът от Маастрихт предостави на Европейския 
парламент право на одобрение спрямо решението на Съвета за единна процедура и 
постигна съществен напредък в областта на гражданството чрез предоставяне на 
гражданите на Съюза на правото да избират и да бъдат избирани във всяка държава 
членка по пребиваване. Договорът от Маастрихт въведе възможността за учредяване на 
политически партии на европейско равнище и по този начин направи крачка към 
транснационалната политика. В Договора от Амстердам от 1997 г. мандатът на 
Европейския парламент за реформа на европейското избирателно законодателство 
беше разширен. Оттогава не е задължително предложенията на Европейския парламент 
да имат за цел постигането на единна процедура, а също така могат да определят общи 
принципи, които трябва да се спазват от всички държави членки. Договорът от Лисабон 
предостави на членовете на Европейския парламент статута на представители на 
гражданите на Европейския съюз вместо на „представители на народите на държавите“. 
Освен това той предостави на Европейския парламент правото да избира председателя 
на Комисията, вместо само да дава одобрението си за избора, направен от Европейския 
съвет. Задължението на Европейския съвет да взема предвид резултатите от 
европейските избори при издигането на кандидата свързва гласуването на гражданите 
на Съюза с избирането на председателя на Комисията.

Успоредно с промените на Договора беше постигнат напредък в установяването на 
базови условия за избори за Европейски парламент чрез вторичното законодателство. 
Директива 93/109/ЕО на Съвета2 определи подробни условия и ред за упражняване на 
правото на граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са 
граждани, да бъдат избирани в избори за Европейски парламент. Въпреки това 
продължават да съществуват проблеми при нейното прилагане (Комисията започна 
производство за установяване на нарушение срещу 14 държави членки, които не са 
изпълнили задълженията си за транспониране на тази директива). Регламент 

                                               
1 Акт за избирането на членове на Европейския парламент чрез чрез всеобщи преки избори (ОВ L 278, 
8.10.1976 г., стр. 5), изменен с Решение на Съвета от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г. за изменение 
на Акта за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен 
към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом, ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1 – 4, по-нататък наричан„Акт за 
избирането на членове на ЕП“.
2 Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г., ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34 – 38, изменена с 
Директива 2013/1/ЕС на Съвета от 20 декември 2012 г., ОВ L 26, 26.1.2013 г., стр. 27 – 29.
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№ 2004/2003 на Съвета1 определи правилата за учредяване на европейски политически 
партии и им предостави достъп до финансиране от общия бюджет на Европейския 
съюз. Правилата бяха доразвити посредством Регламент № 1141/20142, който ще влезе 
в сила през 2017 г. и ще предостави на европейските политически партии европейска 
правосубектност.

Единствената реформа на Акта за избирането на членове на ЕП беше извършена през 
2002 г. с Решение 2002/772/ЕО на Съвета, според което от държавите членки се изисква 
да провеждат изборите въз основа на пропорционално представителство, като се 
използва система на листите или система с един прехвърляем глас и се премахва 
двойният мандат на членовете на Европейския парламент. Освен това на държавите 
членки беше предоставено изричното право да установят избирателни райони на 
национално равнище и да въведат национален праг до 5%. 

Въпреки тези реформи европейските избори все още се уреждат предимно от 
националните закони, избирателните кампании все още са национални, а европейските 
политически партии не могат в достатъчна степен да изпълняват конституционния си 
мандат и да „допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за 
изразяването на волята на гражданите на Съюза“, както се изисква в член 10, 
параграф 4 от ДЕС. 

Следващи стъпки

Член 223, параграф 1 от ДФЕС предоставя на Европейския парламент право да започне 
по собствена инициатива реформа на избирателното законодателство чрез изготвяне на 
предложения, по които Съветът да вземе решение с единодушие Тогава измененията на 
Акта за избирането на членове на ЕП се внасят за ратифициране от държавите членки в 
съответствие с техните конституционни изисквания. В допълнение към това член 14 от 
Акта за избирането на членове на ЕП предвижда по-лека процедура, която да се 
използва за по-технически мерки. Те се приемат с единодушие от Съвета след 
консултации с Европейската комисия, без да се налага ратификация на национално 
равнище. Всяка мярка за изпълнение обаче трябва да се основава на конкретни 
разпоредби в самия Акт за избирането на членове на ЕП. Предвид ограничения обхват 
на Акта за избирането на членове на ЕП в настоящата му форма не могат да се 
предприемат съществени реформи посредством мерки за изпълнение. 

Докладчиците разгледаха голям брой потенциални мерки за реформа, които биха 
постигнали целта за засилване на демократичното измерение на изборите за 
Европейски парламент, за укрепване на гражданството на Съюза, за подобряване на 
функционирането на Европейския парламент и на управлението на Европейския съюз, 
за увеличаването на легитимността и ефикасността на работата на Европейския 
парламент, за подобряване на ефективността на поведението по време на европейските 

                                               
1  Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно 
статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище, ОВ L 297, 15.11.2003 г., 
стр. 1, изменен с Регламент (ЕО) № 1524/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2007 г., ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 5.
2 Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. 
относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически 
фондации, ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.
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избори и за осигуряване на по-голямо равенство при изборите на гражданите на Съюза. 
След внимателен преглед на предимствата на всяка от възможните мерки за реформи за 
постигане на посочените по-горе цели, както и на тяхната осъществимост в настоящия 
политически контекст докладчиците решиха да предложат следните промени в Акта за 
избирането на членове на ЕП от 1976 г.:

1. повишаване на видимостта на европейските политически партии чрез поставяне 

на имената и логото им върху бюлетините и при възможност върху плакатите, 

използвани в предизборните кампании за Европейски парламент;

2. въвеждане на общ краен срок от дванадесет седмици преди изборния ден за 

изготвяне на листи на национално равнище;

3. въвеждане на задължителен праг за разпределението на местата в държавите 

членки с общ избирателен район и в избирателните райони, включващи повече от 

26 места, който варира между 3% и 5% за държавите членки, които използват 

системата на листите;

4. приключване на гласуването във всички държави членки до 21.00 ч. 

централноевропейско време в изборната неделя;

5. въвеждане на общ краен срок от 12 седмици за издигане на водещи кандидати от 

страна на европейските политически партии; 

6. въвеждане на право на глас в европейските избори за всички граждани на Съюза, 

пребиваващи извън ЕС;

7. въвеждане на възможност за електронно гласуване и за гласуване по интернет, 

както и за гласуване по пощата;

8. хармонизирана възраст на избирателите навършени 16 години като допълнителна 

препоръка до държавите членки.


