
През май стотици милиони граждани ще изберат нов Европейски парламент.
 
Тези граждани на ЕС внимателно ще оценят кандидатите и програмите,  преди да
вземат решения, които ще оформят бъдещето на нашия континент и нашата роля на
световната сцена през идните години.  Европейският съюз – единствен по рода си
съвместен проект, основан на мирно сътрудничество, е заплашван от сили, които се
стремят да унищожат изграденото заедно от всички нас.
 
Това е в контраст с последните проучвания, които показват засилващо се положително
отношение към ЕС. За пръв път от 1983 г. насам, 68% от гражданите са убедени, че
страната им е извлякла ползи от членството си в ЕС.
 
И все пак ни предстои още много работа.
 
Трябва да променим Европа и да я направим по-ефективна, като търсим отговор на
опасенията на гражданите и като надграждаме това, което вече сме постигнали.
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Именно през следващите няколко месеца нашите граждани ще преценяват как и какво
прави Европейският съюз,  за  да ги  защитава,  да създава нови възможности и  да
отстоява  своя  авторитет  навън.  Те  ще  очакват  отговори  на  въпроси,  свързани  с
миграционните потоци, сигурността, околната среда и заетостта. Трябва да работим
упорито, за да запознаем гражданите ни с резултатите, които членовете на ЕП постигат
ежедневно,  като  предложението  за  реформа в  областта  на  убежището,  близкото
сътрудничество с Африка, борбата с тероризма, антидъмпинговите мерки за защита на
работните места в Европа, търсенето на отговорност от интернет гигантите и защитата
на личните данни.
 
От 2017 година поставихме Европейския парламент – единствената пряко избрана
институция на ЕС – в центъра на дискусията за бъдещето на Европа. Правителствените
ръководители се срещат с нас редовно, за да ни запознават с вижданията си. Това
доведе  до  оживени  дебати,  които  ще  положат  основата  за  подобряването  на
европейския  проект.
 
Същевременно приветствахме над 8 000 млади хора в Страсбург и 800 хора в Брюксел,
което  ни  даде  възможност  да  научим  повече  за  очакванията  и  опасенията  на
следващото поколение,  но най-вече за това как заедно да постигнем напредък за
Европа.
 
В  хода  на  подготовката  за  тези  избори  медиите  ще  играят  централна  роля  за
информиране на гражданите и отразяване на общественото мнение. За проследяване
на кампаниите в отделните държави членки, за разбиране на тяхното въздействие и
промените, които те ще внесат в Европейския парламент през 2019 г., подготвихме
онлайн пакет от информационни материали за медиите, който ще бъде актуализиран
редовно. Той включва полезни контакти, обобщение на работата и постиженията ни
през настоящия мандат, уеб приложение за изборите за преносими устройства, връзки
към информационни бележки, графики и данни за общественото мнение, които ще Ви
помогнат бързо да откриете актуална информация. Надявам се да Ви бъде полезен.
 
Благодаря Ви за работата, която вършите за сближаването на Европейския съюз с
неговите граждани.
 
Антонио Таяни
 
Председател на ЕП
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Ключови дати преди Европейските избори
 
Законодателната работа в рамките на осмия мандат на Европейския парламент
приключва на 18 април 2019 г.  От 23 до 26 май гражданите на всички държави
членки на ЕС ще изберат своите представители в новия Европейски парламент.
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По време на последната пленарна сесия на 14-18 април, Парламентът в сегашния си
вид  (751  членове  на  ЕП от  28  държави  членки)  ще  разисква  и  ще  гласува  важни
законодателни предложения, включително тези за Европейската агенция за гранична и
брегова охрана и защитата на лица подаващи сигнали за нередности.

Проследете графика на ключовите събития по пътя към европейските изборите през 2019 г.
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Също така,  членовете  на  ЕП ще  проведат  още  един  дебат  с  премиера  на  Латвия
относно  бъдещето  на  Европа.
 
Гледайте всички видеозаписи от дебатите с европейските лидери.
 
Краят на мандата
 
Парламентарната ваканция започва на 19 април. Настоящите преговори с държавите
членки  по  законодателните  предложения  приключиха..  Ако  не  е  постигнато
споразумение, Парламентът може да гласува позицията си и да я затвори на първо
четене, а следващият Парламент да продължи работата. Прочетете повече в секцията
за постиженията на ЕП. 
 
Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
 
След постигнатото споразумение на 10 април по време на извънредната Среща на
върха на ЕС, датата за напускане на Обединеното кралство от ЕС се очаква да бъде 31
октомври или преди това. Това означава, че Обединеното кралство ще бъде правно
задължен  да  участва  в  европейските  избори,  в  случай  че  не  ратифицира
споразумението  за  оттегляне  преди  23  май  2019  г.
 
За да влезе в сила, споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство
трябва да бъде одобрено в  Парламента от  обикновено мнозинство от  подадените
гласове  (член  50,  параграф  2  от  Договора).  Прочетете  повече  за  дебатите  и
резолюциите  на  Парламента  относно  Брекзит.
 
Дебати за председател - европейски избори 2019 г.
 
На 15 май в 21.00 ч., Парламентът ще организира общоевропейски дебат с кандидатите
в пленарната зала в Брюксел. Дебатът ще бъде организиран и излъчен от Eurovision -
Европейският съюз за радиоразпръскване (EBU). Акредитирани журналисти ще могат
да  присъстват  на  дебата  в  пленарната  зала  и  в  зали  за  слушане,  на  тяхно
разположение.  Прочетете  повече  в  секцията  за  водещи  кандидати.
 
Изборните дни в Брюксел
 
Зали за преса и аудиовизуални услуги ще бъдат отворени за регистрирани медии по
време на изборната седмица и в деня след изборната нощ от 23 до 27 май включително.
В  неделя,  26  май,  пленарната  зала  ще  бъде  централното  място  за  националните
резултати, прогнози за местата, предварителни резултати и изявления на кандидатите.
За влизане в ЕП ще бъде необходима специална акредитация. Повече информация
може да намерите в бележката за медиите.
 
Новият Парламент 
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След  27  май,  новоизбраните  евродепутатите  ще  започнат  преговорите  за
сформирането на политическите групи. Необходими са 25 членове за сформирането на
политическа група,  като поне една четвърт от държавите членки трябва да бъдат
представени в нея.
 
На 2 юли ще започне деветият мандат на Парламента и евродепутатите ще проведат
своята учредителна сесия в Страсбург. Евродепутатите ще изберат председател, 14
зам.-председатели  и  5  квестори  на  Парламента,  ще  вземат  решение  за  броя  на
постоянните  парламентарни  комисии,  както  и  броя  на  членовете  им.
 
Следващата Европейска комисия
 
Държавите членки ще номинират кандидати за поста на председател на Европейската
комисия, като отчетатрезултатите от европейските избори. След това Европейският
парламент  допълнително  трябва  да  одобри  новия  председател  на  Комисията  с
абсолютно  мнозинство  (половината  от  всички  евродепутати  плюс  един).  Ако
кандидатът  не  получи  необходимото  мнозинство,  държавите  членки  трябва  да
предложат друг  кандидат  в  рамките на  един месец (Европейския съвет  решава с
квалифицирано мнозинство).
 
Прочетете повече
 
Национални избори предвидени преди европейските избори
 
Финландия - парламентарни избори на 14 април
 
Испания - парламентарни избори на 28 април
 
Литва - президентски избори на 12 май
 
Белгия - парламентарни и регионални избори на 26 май
 
Важни теми през 2019 г. (проучване на ЕП)
 
Икономически перспективи за 2019 г. (проучване на ЕП)
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Факти и числа за състава на Парламента
 
Парламентът предоставя актуални важни факти и числа за изборния процес
 
Европейските  избори  се  провеждат  в  съответствие  с  разпоредбите  в  общото
европейско  избирателно  право  (преразгледано  през  2002  г.  и  2018  г.).
 
Практическите  детайли  около  изборния  процес  са  регулирани  от  националното
законодателство и могат да бъдат променяни от страна на властите във всяка държава
членка. В някои държави има задължително гласуване, едни ще проведат изборите на
23 май, други – на 24, 25 или 26 май, минималната възраст на имащите право на глас се
различава в отделните държави,  както и изборните прагове.  Разберете повече за
националните правила
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Редовно актуализирана информация относно изборите за гражданите, избирателните
секции и кандидатите във всяка държава членка, включително информация как се
гласува от чужбина, се намира на страницата на ЕП за изборите.

Национални правила за европейските избори през 2019 г.
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Факти за изборите 1979 г. - 2019 г. 
 
Задълбочен преглед на EPRS (април 2019 г.) предоставя актуални факти и числа за
Европейския  парламент,  отнасящи  се  не  само  до  настоящия  момент,  но  и  до
предишните седем мандата от въвеждането на преките избори през юни 1979 г.Ще
намерите графики, диаграми и числа относно:
 

състава на Европейския парламент днес и в миналото, 
нарастването на броя на партиите, представени в Парламента, и развитието
на политическите групи, 
увеличаването на броя на жените, избрани в Парламента, 
избирателните системи, използвани в отделните държави членки по време на
изборите за Европейски парламент, 
избирателна активност при изборите за Европейски парламент в сравнение с
националните избори, 
годишните разходи на Парламента в сравнение с други парламенти и състава
на основните ръководни органи на Парламента, 
състава на главните управляващи органи на ЕП, и 
данни относно законодателната и незаконодателна работа от 2009 г. до 2018
г.
 

Можете да ги свалите от сайта на ЕП за парламентарни изследвания
 
Бъдещият състав на Парламента
 
Броят на членовете на ЕП след излизането на Обединеното кралство от ЕС ще бъде
намален на 705 евродепутати. Ако Обединеното кралство е още член на ЕС на 2 юли,
сегашният  брой  (751  членове)  ще  остане  до  датата  на  излизане  на  Обединеното
кралство  от  ЕС.
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Водещи кандидати и избирането на
Европейската комисия
 
Повечето европейските политически партии номинираха своите водещи кандидати
за  поста  председател на  Европейската  комисия.  Те  ще представят  и  обсъдят
политическите си програми относно бъдещето на Европа в „Председателския
дебат“ на 15 май.  
 
 
 

Дебатът е организиран от Европейският съюз за радиоразпръскване (EBU) и ще се
състои  в  пленарната  зала  на  ЕП  в  Брюксел.  Той  ще  започне  от  21.00  ч.
(централноевропейско време) и ще бъде излъчван от Eurovision чрез мрежата на EBU на
европейските  излъчващи  оператори.  Прочетете  бележката  за  медиите  относно
присъствието  на  журналисти  на  дебата.
 
Емили Тран Нгуен (Франция)  и  Анастина Хейкила (Финландия)  ще бъдат двамата
телевизионни модератори, които ще водят дебата, ще определят реда на говорене и
местата на водещите кандидати. Всяка партия и политическа група може да избере

Дебатът ще се състои в пленарната зала на Парламента в Брюксел на 15 май.
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само един водещ кандидат да я представя на дебата. Прочетете повече.
 
Вижте пълния списък с водещи кандидати и портретите на тези, които ще участват в
дебата за председател.
 
Европейската народна партия (ЕНП) - група ЕНП 
 
 
 Европейската народна партия (ЕНП) избра Манфред Вебер (ХДС, Германия) за свой
„водещ кандидат“ за европейските избори на 8 ноември 2018 г, по време на конгреса в
Хелзинки.
 

Партия на европейските социалисти (ПЕС) - група С&Д
 
Като  единствен  "Spitzenkandidat"  (водещ кандидат)  на  Партията  на  европейските
социалисти  (ПЕС),  Франс  Тимерманс,  57  г.,  беше  официално  обявен  по  време  на
конгреса  на  нейните  членове  в  Лисабон  на  7-8  декември  2018  г.
 

Манфред ВЕБЕР
Вебер, 46 г., започна своята политическа кариера в регионалния
парламент през 2002 г. и бе избран в Европейския парламент през
2004 г. От 2014 г, той е председател на групата ЕНП. Кандидатът е
завършил физика в Мюнхенския университет за приложни науки.

@ManfredWeber

Контакт за пресата: Marion Jeanne
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Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) - група ЕКР
 
Ян  Захрадил  (Гражданска  демократична  партия,  Чехия)  беше  избран  за  водещ
кандидат  на  неговата  партия  на  14  ноември.
 

Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)- група АЛДЕ
 
По време на конгреса в Мадрид, Алиансът на либералите и демократите за Европа
(АЛДЕ) представи плановете си за избиране на екип от либерални лидери, вместо един

Франс ТИМЕРМАНС
Франс Тимерманс (Партия на труда, Нидерландия) е първи зам.
председател на Европейската комисия. Той бе първо избран във
втората камара на Нидерландския парламент през 1998 г. От 2007
г. до 2010 г. той e на държавен секретар на външните работи , а от
2012 г. до 2014 г. министър на външните работи в кабинета на Марк
Рюте. Г-н Тимерманс е завършил френска филология и литература
в Радбоудския университет в Неймеген.

@timmermansEU

Контакт за пресата: Tim McPhie

Ян ЗАХРАДИЛ
Захрадил, 55 г., е член на Европейския парламент и на групата на
Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) от 2004 г. Той
също e председател на Алианса на европейски консерватори и
реформисти. Преди да започне кариерата си в Европейския
парламент, той бе член на Камарата на депутатите в Чехия. Г-н
Захрадил е изследовател по професия и се дипломира като
инженер от Университета в Прага.

@zahradilJan
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единствен „Spitzenkandidat" за кампанията на европейските избори.
 

Европейска зелена партия (ЕЗП) - група Зелените/ЕСА
 
 
Ска Келер, 37 г., и Бас Ейкхаут, 42 г., са двамата водещи кандидати на Европейската
зелена партия, обявени по време на партийния конгрес на 23-25 ноември в Берлин.
 

Маргрете ВЕСТЕГЕР
Маргрете Вестегер, 51 (Radikale Venstre, Дания) европейски
комисар, отговарящ за конкуренцията @vestager. Тя е избрана да
представи отбор Европа в председателкия дебат

Отбор Европа

Nicola Beer, 49 (FDP, Германия) член на германския парламент от
2017 г. @nicolabeerfdp

Ема Бонино, 71 (Più Europa, Италия) сенатор на Рим @emmabonino

Виолета Булц, 55 (SMC, Словения) европейски комисар, отговарящ
за транспорта от 2014 г. @Bulc_EU

Каталин Че, 30 (Momentum Mozgalom, Унгария), акушер-гинеколог,
основател и бивш лидер на партията
MomentumMozgalom@momentumhu

Луис Гаритано, 52 (Ciudadanos, Испания) зам.-председател на
партията АЛДЕ @lugaricano

Ги Верхофстад, 66 (Open VLD, Белгия) председател на АЛДЕ
групата в Европейския парламент от 2009 г. @guyverhofstadt
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Европейски свободен алианс (ЕСА) - група Зелените/ЕСА
 
Европейският свободен алианс (ЕСА) избра Уриол Жункерас (ERC, Испания) за свой
водещ кандидат за европейските избори по време на генералната асамблея на ЕСА в
Брюксел на 7 март 2019 г.
 
Уриол ЖУНКЕРАС
 
Уриол Жункерас, 49, е бил зам. председател на правителството на автономната област
Каталуния от януари 2016 г. до октомври 2017 г. и бил член на Европейския парламент
от 2009 г. до 2012 г. Той е бивш професор по история и кмет. @junqueras
 
Контакт за пресата: José-Luis Linazasoro
 
Партия на европейската левица - група ЕОЛ/СЗЛ
 
Партията на европейската левица избра Виолета Томич, 56 г., и Нико Куе, 62 г., за
водещи кандидати. Виолета Томич (Levica, Словения) е член на словенския парламент
от 2014 г. и зам.-координатор на националната партия Levica.

Ска КЕЛЕР
Ска Келер (Съюз 90/Зелени, Германия) е завършила ислямски
науки, турска филология и еврейски науки в Берлинския свободен
университет и университета Сабанчи в Истанбул. Тя е избрана в
Европейския парламент за пръв път през 2009 г. и е била водещ
кандидат на ЕЗП по време на европейските избори през 2014 г.
Келер е съпредседател на Групата на Зелените в ЕП.

@SkaKeller

Контакт за пресата: Júlia Boada Danés

Бас ЕЙКХАУТ

Бас Ейкхаут (Зелените Леви, Нидерландия) е следвал химия и
науки за околната среда в Радбоудския университет в Неймеген.
Той по-късно става изследовател в Нидерландската агенция за
оценка на околната среда. Ейкхаут е член на ЕП от 2009 г.

@BasEickhout

Контакт за пресата: Marjolein Meijer
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@DSDVioleta.
 

Процедурата с водещи кандидати ("Spitzenkandidat"), използвана за пръв път по
време на европейските избори през 2014 г.,  дава възможност на европейските
граждани да участват в избора на кандидатите за председател на Европейската
комисия
 

Нико КУЕ
Нико Куе (Лиеж, Белгия) е водеща фигура във Валония и в
международните профсъюзни движения. Бил е генерален секретар
на стоманодобивните работници на FGTB ( Генерална федерация
на труда в Белгия) в продължение на 12 години.
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Въз основа на резултатите от изборите, Европейският парламент ще избере един от
водещите кандидати за председател на Комисията, след като той бъде предложен
официално  от  държавните  и  правителствените  ръководители,  които  ще  вземат
предвид  резултатите  от  изборите  за  Европейски  парламент.

lead-candidates_web_EN.jpg
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Тази процедура беше използвана за пръв път през 2014 г., когато водещият кандидат
на Европейската народна партия Жан-Клод Юнкер беше избран за председател на
Комисията. В навечерието на изборите през 2014 г. пет европейски политически партии
посочиха своите водещи кандидати.
 
Европейска политическа партия е партия,  която работи на европейско равнище и
обединява национални партии с избрани парламентарни представители в най-малко
една четвърт от държавите членки. През април 2018 г. бяха одобрени нови правила за
финансирането на европейските политически партии и фондации.Прочетете повече в
проучването на ЕП относно процедурата за „Spitzenkandidaten“ (водещ кандидат).
 

Европейски избори: Процес за избор на водещ кандидат
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/european-elections-the-lead-candidate-process_N01-PUB-180522-SPIT_ev

Допълнителна  информация  -  процедурата  с  водещи  кандидати
(Spitzenkandidaten):
Препоръки на Комисията за изборите за Европейски парламент през 2019 г.
Резолюция на ЕП, потвърждаваща процедурата с водещи кандидати
Общ преглед на Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Ролята на
председателя на Европейската комисия
Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно реформата на
избирателното право на Европейския съюз
Процедурно досие: Реформа на избирателното право на Европейския съюз (текуща
дейност)
Европейски избори: подкрепата за ЕС и водещите кандидати продължава да расте
(10.12.2018)
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Избрани моменти от постиженията на
Европейския парламент 2014 - 2018 г.
 
Парламентът  е  в  сърцето  на  европейската  демокрация.  Пряко  избраните
представители на европейските граждани дебатират и вземат решения относно
законодателството заедно със Съвета на ЕС. 
 
Законотворчеството обаче не е единствената роля на Парламента. Евродепутатите
обсъждат и определят политическия дневен ред в ключови дебати с национални и
международни лидери,  проучват проблемни области,  оценяват необходимостта от
действие и инициират поправки на закони и нови правила.
 

Евродепутатите оценяват работата на Европейската комисия, следят как европейското
законодателство се прилага в държавите членки и държат институциите отговорни, и
по-специално когато основите права са застрашени. Бидейки близо до тревогите на
гражданите, те упражняват правото и задължението си на контрол за проверяване на
резултатите от европейското законодателство на място, наблюдават (и гласуват по)
преговорите за международни споразумения и когато е необходимо, могат да наложат
вето върху акт на Комисията.
 
Проучване на ЕП относно оценката на работата на Европейската комисия 
 
Прочетете „Често задавани въпроси“ относно работата на евродепутатите.
 
През последните четири години Парламентът също промени вътрешните си правила, за
да  постигне  по-ефективно  и  по-прозрачно  законотворчество.  Спешни  мерки,  по-
специално мерки за подпомагане на държави членки за възстановяване от финансови
к р и з и ,  с е  р а з г л е ж д а т  с  у с к о р е н а  п р о ц е д у р а .  Н а у ч е т е  п о в е ч е  з а
Междуинституционалното  споразумение  за  по-добро  законотворчество.

Дебат за състоянието на ЕС © European Parliament
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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Приключена законодателна дейност 
 
Почти 600 законодателни предложения от Комисията на Юнкер са били обсъдени,
подобрени и завършени успешно след преговори със Съвета на ЕС, след изборите през
2014 г.
 

Край на роуминга: последното препятствие е премахнато 
WiFi4EU: Нова схема за безплатен достъп до интернет 
Зелена светлина от ЕП за влизането в сила на Парижкото споразумение за
климата 
Парламентът гласува премахване на ограниченията за трансгранично онлайн
пазаруване 
Отваряне на пазара за електронни платежни услуги 
Депутатите слагат край на непрозрачните такси при разплащането с карти 
Парламентът одобрява нови правила за защита на данните в дигиталната ера 
ЕП подкрепя прилагането на данъчната прозрачност 
ЕП ограничава разхищението на найлонови торбички 
ЕП подкрепя директивата за резервационните данни на авиопътниците (PNR) 
ЕП одобри нови правила за аудиовизуалните медийни услуги  
Реформата на авторското право 
Равновесие между професионалния и  личния живот  за  родители и  лица
полагащо грижи 
Емисии на CO2 на автомобили 
Намаляване на пластмасите за еднократна употреба 
Енергийна ефективност
 

За по-ясна представа: поетапно законотворчество във всички области на политиката
след 2014г. 
 
Разследване и иницииране на нови правила 
 
За да подготви основата за законодателните промени и вземайки предвид опасенията
и  очакванията  на  гражданите,  Парламентът  гласува  резолюции,  довели  до  нови
предложения  на  Комисията  и  инициирали  преразглеждане  на  действащото
законодателство.
 
Примери:  ЕП  призовава  за  защита  на  подаващите  сигнали  за  нередности,  по-
дълготраен  живот  на  стоки,справедливи доходи за  земеделските  производители.
Вижте всички  решения и  инициативи на  Парламента.
 
Когато се появят скандали или злоупотреби с потенциално широко въздействие (като
„ЛюксЛийкс“,  Досиетата  от  Панама,  измамите  с  емисиите  на  производителите  на
автомобили, разрешенията за пестициди), Парламентът създава специални комисии,
които  да  извършат  задълбочени  разследвания  и  изслушвания  от  евродепутати  в
търсене на отговорност. Техните разкрития и подробни препоръки биват използвани в
нови предложения от Комисията.
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Примери: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA.
 
Гласуване и контрол на бюджета
 
Парламентът и Съветът на ЕС споделят бюджетните правомощия за годишния бюджет
на  ЕС.  Парламентът  има  право  на  глас  относно  дългосрочния  бюджет  на  ЕС  -
Многогодишната финансова рамка, която се нуждае от неговото одобрение, за да влезе
в сила.  ЕП също така действа като орган по освобождаване от  отговорност.  Това
означава, че трябва да следи как годишният бюджет се харчи и после да предостави,
отложи или оттегли одобрение за управлението на бюджета за всяка институция на ЕС.
 
Строг контрол 
 
Евродепутатите  от  всички  Комисии  на  ЕП  следят  пряко  как  европейското
законодателство  се  прилага  и  засяга  живота  на  гражданите.  Те  следят  отблизо
изпълнителните  функции  и  изразходването  на  средствата  на  ЕС  от  страна  на
Комисията. Разследващи мисии и специални делегации събират сведения на място за
обстойна оценка, преди да решат какви допълнителни мерки да се предприемат.
 
Примери: Посещение на бежански лагери в Турция (видео); разследващи мисии относно
правовата държава в Малта и Словакия.
 
Евродепутатите  също  се  обръщат  с  писмени  въпроси  към  Комисията  при  спешни
случаи, които понякога са последвани от резолюция, която се представя на пленарно
заседание от политическите групи.
 
Когато е било необходимо, Парламентът е налагал вето на решения на Комисията (в
делегирани актове и актове за изпълнение), когато евродепутатите са приемали, че тя
е превишила правомощията си.
 
Примери: захар в бебешки храни, енергийни напитки, кадмий.
 
Международни споразумения 
 
Освен това евродепутатите следят отблизо преговорите на Европейската комисия за
международни договори и излизат с подробни резолюции с цел повече прозрачност и
по-силна  намеса  на  Парламента  преди  сключването  на  споразумение,  което
Парламентът трябва да одобри (т.е. като одобри или отхвърли гласуването му), преди
то да влезе в сила.
 
Примери: Брекзит, ТПТИ (TTIP), ВИТС (CETA).
 
Граждански петиции 
 
Комисията по петиции на Парламента е регистрирала около 6400 петиции от юли 2014
г. и разглежда граждански жалби, искания и наблюдения от граждани във връзка с
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20150702IPR73645/tpti-iep-nastoiava-za-nova-sistiema-za-razrieshavanieto-na-sporovie-s-inviestitori
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170209IPR61728/sieta-ievrodieputatitie-odobriavat-trghovskoto-sporazumieniie-miezhdu-ies-i-kanada
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home.html


прилагането  на  европейското  законодателство.  Комисията служи като  посредник
между лицата, отправили петиции, и държавите членки, с цел да се разреши даден
проблем. Петициите понякога се обсъждат на пленарна сесия с дебат, устен въпрос или
резолюция.
 
Примери:  несигурни  практики  в  сферата  на  заетостта  в  ЕС,  правата  на  хората  с
увреждания,  недискриминация  на  малцинствата  в  ЕС,правата  на  децата.
 
Какво прави ЕС за Вас: научи повече за въздействието на законодателството върху
отделни групи от населението
 
Какво прави ЕС за мен (видео)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04234/meps-call-on-eu-countries-to-end-precarious-employment-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights
https://epthinktank.eu/category/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=Vd1zxE1fjRs


Този път ще гласувам
 
Доброволци  изграждат  общоевропейска,  гражданска  кампания,  за  да  убедят
повече хора да бъдат част от инициативата за европейските избори и да насърчат
възможно най-много хора да гласуват.
 

Онлайн платформата https://www.thistimeimvoting.bg/  беше пусната от  Европейския
парламент на 24 езика. Тя подкрепя над 150 хиляди доброволци във всички държави
членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждят и другите да гласуват на
европейските избори на 23-26 май 2019 г.
 
Thistimeimvoting.bg  е  непартийна  общност,  посветена  на  повишаването  на
демократичното съзнание: "не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще: този
път всички ние трябва да поемем отговорност, за да може то да се осъществи".
 
Парламентът започна процеса през юни, като се обърна с молба към европейците не
само да гласуват,  но също да разпространят посланието и да мобилизират своите
семейства,  приятели,  съседи и общности да направят същото.
 
Парламентът приканва европейците не само да гласуват,  но  също да помогнат за
мобилизирането на своите семейства, приятели, съседи и общности да го направят
също.

Тозипътщегласувам
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#тозипътщегласувам
 
Те използват социалните медии и организират събития, за да популяризират своята
кампания в полза на европейската демокрация. Те обединяват хората, обсъждат важни
за тях въпроси и гледат към бъдещето на Европа, знаейки, че то ще бъде оформено от
резултатите от европейските избори.
 
Местни дебати 
 
Бюрата  за  връзка  във  всички  държави  членки  ще  действат  като  информационни
центрове, съобразени с местните потребности. Те ще подпомагат обществения дебат,
като предлагат местни платформи, лесно достъпни онлайн инструменти, семинари и
информационни материали. Услуги за бързо реагиране, като например, Какво прави
Европа  за  мен,Ask  EP,  Често  задавани  въпроси  относно  Европейския  парламент,
#EUandME (на Европейската комисия), са достъпни на всички езици. Нова апликация
„Citizens’ app” дава мобилен достъп до релевантна информация относно Европейския
съюз.
 
За информация : "Полезни контакти за журналисти"
 
Събития близо до Вас
 
Запознайте се с най-активните доброволци близо до Вас. Всички предстоящи събития
са посочени на картата, която е създадена и актуализирана от thistimeimvoting.bg
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https://twitter.com/hashtag/thistimeimvoting?lang=en
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal
https://epthinktank.eu/author/epanswers/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/faq
https://europa.eu/euandme/en/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/elections-press-kit/7/polezni-kontakti-za-zhurnalisti
https://www.thistimeimvoting.bg/


Първата среща на живо с доброволците от платформата thistimeimvoting.bg в България
се проведе в София на 9 октомври 2018 г.
 
Медиите, които проявяват интерес към платформата „Този път ще гласувам“, работата
на доброволците или искат да разкажат за събитията, организирани в рамките на
платформата, могат да се свържат със:
 
Таня Чунтова „Връзки с обществеността“ в Бюрото на Европейския парламент в
София
 
 +359 878 85 35 47(GSM)
 
tanya.chuntova@europarl.europa.eu
 
Как се гласува
 
Можете да намерите подробна информация относно изборнитеправила и  полезни
връзки  към  страниците  на  националните  власти  във  всички  държави  членки  на
страницата  на  ЕП  за  изборите.

Този път ще гласувам събития организирани от доброволци
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Нова викторина за ЕС
 
Онлайн тест, които сравнява знанията относно ЕС е достъпен за публиката и може
лесно да бъде споделян и вграждан на уебсайтове на трети страни.
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Какво прави Европа за мен
 
Първи по рода си уебсайт, който показва положителното влияние на ЕС върху
живота на отделни граждании общности. 
 
 
 

Интерактивният  многоезичен  уебсайт  „Какво  прави  Европа  за  мен“  създаден  от
Службата на ЕП за парламентарни изследвания, съдържа стотици лесни за четене и не
по-дълги  от  страница  бележки,  които  представят  примери  от  положителното
въздействие  на  ЕС  в  живота  на  хората.  Потребителите  могат  лесно  да  намерят
специфична  информация  за  това  какво  прави  Европа  за  техния  регион,  тяхната
професия  или  любимото  им  занимание  в  свободното  време.
 
1400 населени места в целия Европейски съюз 
 
На разположение на потребителите са над 1800 бележки, които могат да бъдат четени
онлайн, споделяни в социалните мрежи или сваляни като документи. Раздел „В моя
регион“ позволява на потребителите да изберат мястото, където те и семействата им
живеят и работят и да прочетат как Европа присъства в техните градове и региони.
Този раздел обхваща над 1400 населени места от целия Европейски съюз.
 

WhatEDFM_BG.png
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https://www.what-europe-does-for-me.eu/bg/home
https://www.what-europe-does-for-me.eu/bg/home
https://www.what-europe-does-for-me.eu/bg/home
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https://www.what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/1/0


400 кадри от действия на ЕС за граждани 
 
Раздел „В моя живот“ позволява на потребителя да избере от 400 бележки и да открие
неща, които са важни лично за него или за нея. Как ЕС влия върху нашите семейства,
здравеопазване, хобита, пътувания, сигурност, потребителски избор и социални права?
Как  ЕС  подкрепя  хората  в  техните  професии  –  от  пчеларите  до  шофьорите  и
пивоварите? Какво е направил ЕС за хората, които обичат в свободното си време да се
занимават  със  спорт,  с  музика  или  да  гледат  телевизия?  В  този  раздел  може да
откриете  и  серия  от  подкасти  на  различни  езици.
 
Какво предстои?
 
Третият раздел на сайта, „На фокус“,  допълва първите два раздела с по-подробни
информационни  документи  за  политиките  на  ЕС,  които  очертават  някои  от
постиженията  на  настоящия  парламентарен  мандат,  например  в  сферата  на
опазването на околната среда и културата, и представят бъдещите перспективи, със
специален акцент върху общественото мнение и тревогите на гражданите, както и
очакванията за действия на европейско ниво.
 
Citizens’ App
 
Mобилното приложение помага на гражданите да разберат какво е направил, какво
прави и какво ще направи ЕС.  Приложението може да се използва за намиране и
споделяне на информация, може да се персонализира и е достъпно на 24 езика. Може
да бъде свалено безплатно от App Store и Google Play.
 
Допълнителна информация
Какво прави Европа за мен?
#EUandМЕ - видеo клипове и истории за инструментите и възможностите
предоставени от ЕС на младите граждани (ЕК)
#InvestEU - истински истории зад инвестициите от ЕС и как допринасят за промени
близо до Вас (ЕК)
#EUProtects - непознати герои, които работят заедно, за да осигуряват безопасност за
гражданите (ЕК)
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https://www.what-europe-does-for-me.eu/bg/home
https://europa.eu/euandme/
https://europa.eu/euandme/
https://europa.eu/investeu/projects_bg
https://europa.eu/investeu/projects_bg
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_bg
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_bg


Прогнози и проучвания на общественото
мнение във всички държави членки
 
Парламентът  редовно  публикува  проучвания  на  общественото  мнение
Евробарометър, които следят очакванията, тревогите и намеренията за гласуване
на гражданите. 
 

Смятате ли, че (нашата страна) е извлякла ползи от

членството си в ЕС?
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•

•

•

Специална поредица от проучвания Евробарометър измерва интереса на европейците
към  изборите  през  2019  г.  и  техните  мнения  за  европейския  проект.  Подробен
следизборен  анализ  ще  допълни  тази  поредица,  за  да  подобри  разбирането  за
поведението  на  европейските  граждани  при  гласуването..
 
Проучванията от април и септември 2018 г. показват нарастваща подкрепа за ЕС
 
Последното  проучване  Евробарометър,  потвърждава  постепенно  нарастващата
подкрепа на гражданите за Европейския съюз. Проведено през септември 2018 г. сред
27 000 души в 28-те държави членки проучване показва, че:
 

62% от гражданите вярват, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо
добро, а повече от две трети (68%) от анкетираните са убедени, че страната
им е извлякла ползи от членството си в ЕС. Това е най-високият резултат,
измерен от 1983 г. насам 
66% от европейските граждани биха гласували страната им да остане член на
ЕС (мнозинство във всички държави членки), като само 17% биха обмислили
дали да напуснат, а 17% нe са решили.
 
41% от анкетираните вече знаят датата на следващите европейски избори,
като 51% се интересуват от тях.
 

Попитани за конкретни пораждащи безпокойство въпроси, приоритетите на гражданите
в кампаниите показват промяна през изминалите 6 месеца. Имиграцията е в основата
на дневния ред през септември (50%), следвана от икономиката (47%) и борбата с
младежката безработица (47%), докато борбата с тероризма е на четвърто място с 44%.
 
Прочетете пълното проучване от септември
 
Сравнете с месец април 
 
Резултати и информационен фиш от България
 
Следващото проучване ще бъде публикувано презаприл.
 
Методология на проучванията Евробарометър
 
Проучванията на Европейския парламент и Европейската комисия се изпълняват от
един и същ изпълнител с една и съща методология, което дава възможност за пряка
съпоставимост и наблюдение на тенденциите. Те използват персонални интервюта с
около 27 000 граждани от всички държави членки, които са представителна извадка на
европейците на възраст 15 години и повече.
 
Моделът  на  проучването  е  внимателно  изграден,  така  че  да  отразява  социално-
демографските характеристики на всяка държава членка и статистически да е напълно
представително. Анализът на резултатите цели да гарантира всеобхватен преглед на
националното развитие, регионалните специфики, социално-демографските разлики и
историческите тенденции.
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За всяко проучване е достъпна следната информация:
 

основен доклад (на английски в деня на публикуване, а по-късно на всички 23
езика), 
пълно приложение със социално-демографски данни и резултати, 
национални справки с основните резултати за всички държави членки (на
английски и на националния език), 
обобщени файлове в Excel, 
файл с SPSS данни с пълния набор необработени данни (на разположение
при поискване).
 

Неотдавнашни проучвания:
 
Democracy on the move: European elections: one year to go (April 2018)
 
Socio-demographic trends in national public opinion
 
Parlemeter 2017: A stronger voice (October 2017)
 
Two Years before the 2019 European Elections (May 2017)
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Прогнози за местата в следващия Парламент
 
В сътрудничество с “Kantar public”, Отделът за наблюдение на общественото мнение на
Парламента  прогнозира  разпределението  на  местата,  пресметнати  на  базата  на
намеренията за гласуване в отделните държави членки спрямо вече съществуващите
политически групи.
 
Тъй  като  не  можем  да  предскажем  бъдещия  брой  и  състав  на  парламентарните
политически групи, тези прогнози за състава на следващия Европейски парламент са
основани  на  структурата  на  Парламента,  чийто  мандат  изтича,  и  трябва  да  се
възприемат като извадка от сегашната политическа ситуация, както е представена в
проучванията относно намеренията за гласуване.
 

На основата на сегашните намерения за гласуване в ЕС27, местата в следващия
Парламент ще бъдат разпределени по този начин. Натиснете върху политическите
партии, за да видите процента на местата. 
 
Кои са „другите“
 
От 2014 г. насам, на националните сцени са се появили нови политически формации,
които,  според  сегашните  данни  от  проучванията  на  общественото  мнение,  са  в
състояние да получат места на следващите избори. Прогнозите за техните места са
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поставени в категория „други“, тъй като те в момента те не са част от нито една от
политическите групи в ЕП и не са членове на Европейска политическа партия. Тъй като
не можем да предполагаме с коя политическа група те ще решат да се асоциират след
изборите,  тази  категория  е  разделена  поравно  от  лявата  и  от  дясната  страна  на
пленарната  зала.
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Еволюция на избирателните намерения 
 
Използване на публично достъпни данни от надеждни източници 
 
Нито една от анкетите, използвани за пресмятането на прогнозираните места, не е
била поръчвана от Европейския парламент. Това са публично достъпни проучвания на
общественото мнение, публикувани от ясно идентифицирани национални институти в
отделните  държави  членки.  Използвани  са  само  анкети  от  надеждни  източници.
Анексът към доклада предоставя подробен списък на всички отделни използвани
проучвания на обществено мнение, техните източници и ключови данни. В допълнение,
досието във формат excel, което може да бъде свалено от тази страница, предоставя
пълен каталог с намеренията за гласуване в отделните държави членки от началото на
2018 г. Подборът от анкетите относно намеренията за гласуване не е изчерпателен.
 
Анкети,  посветени  на  намеренията  за  гласуване  на  Европейските  избори,  имат
предимство пред тези за националните избори. Когато са налични няколко анкети по
време на отчетния период за дадена страна,  наличните данни от проучванията са
преизчислени в един среден резултат за всяка партия, без прилагане на претегляне или
допълнителна  алгоритмична  обработка.  Предоставеният  файл  във  формат  Еxcel
показва подробни резултати от  различни анкети,  в  случай на множество налични
анкети, включително средните резултати пресметнати от Отдела за наблюдение на
общественото мнение.
 
Намеренията за гласуване са също достъпни за всяка държава членка в падащото
меню. 
 
Всяка  прогноза  е  допълнително  обяснена  в  Доклада  относно  развитието  на
политическата  обстановка,  който  може  да  бъде  свален  тук.
 
За допълнителна информация се свържете с dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Допълнителна информация
Пълен доклад: Национални проучвания относно намеренията за гласуване (29.03.2019)
Обобщаваща таблица за прогнозата за разпределението на местата 29.03.2019
Таблица с подробни данни от анкетните проучвания 29.03.2019
Графика (формат SVG) за разпределението на местата
Графика (формат SVG) за тенденциите по политически групи в ЕП
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Резултати от европейските избори
 
Нов, динамичен уебсайт съдържа всички резултати от минали европейски избори и
е вече достъпен на всички официални езици на ЕС. 
 
https://rezultati-izbori.eu/ ще бъде актуализиран в реално време във вечерта на изборите
на 26  май с  общите резултати от  Европейските  избори,  включително национални
разбивки,  като  подробностите  ще се  изпращат от  националните  органи.
 
Европейски избори 1979 - 2014 г. 
 
Уебсайтът съдържа състава на всички предишни Европейски парламенти преди 1984 г.,
с  разбивки  от  националните  партии  и  политическите  групи  от  1979  г.  и  всички
резултати на национални ниво от 2009 г. насам. Сайтът също предлага информация
относно  някои  тенденции  в  европейските  избори,  като  например  балансираното
представителство  на  половете.
 
Динамичен и интерактивен уебсайт 
 

Инструментът за сравняване може да сравнява данни между различни избори 
Потребителите  могат  да  разгледат  възможни  политически  коалиции  с
калкулатора на мнозинството след като станат известни първите официални
прогнозни резултати на 26 май 
Уиджет  може  да  адаптира  сайта  спрямо  вашите  нужди.  Той  публикува
исторически  резултати  от  европейските  избори  на  сайта  и  предоставя
резултати  на  живо 
Свалете таблици с данни в различни формати (json, xml ,csv, jpg и png)
 

Ако желаете да включите необработените данни от изборната нощ, запишете се, за да
получавате подробности за вграждането на данните и последни новини: election-results-
data@europarl.europa.eu.
 
Graphic: European election results - 2014 - European Union
 
Results by political group - Constitutive session - 1 July 2014
 
(unchanged)
 
На  25  април,  7  май  и  14  май  ще  се  проведат  тестове,  за  да  се  гарантира,  че
предаването,  получаването и останалите услуги функционират правилно. За да се
включите в тестовете,  изпратете мейл на election-results-data@europarl.europa.eu.
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Аудиовизуални услуги и мултимедийно
съдържание
 
Парламентът  предлага  широк  обхват  от  безплатни,  актуални  мултимедийни
инструменти  и  услуги  в  подкрепа  на  медиите,  които  отразяват  дейностите  му  в
подготовката  за  европейските  избори.
 

Това включва предавания на живо и възможности за вграждане; камери и студиа също
могат да бъдат предоставени на ТВ и радиостанции.
 
Мултимедийно съдържание
 
Богато разнообразие от готово за използване мултимедийно съдържание с високо
качество  –  от  прессъобщения  и  истории  до  видео,  инфографики  и  снимки  –  е  на
разположение  на  журналистите.  Може  да  откриете  подробности  в  брошурата  ни
European Parliament reporting made easy - Multimedia products and services available to
journalist (на английски).
 
Аудиовизуални услуги
 
Парламентът предлага излъчвания на живо на пленарните заседания и срещите на
комисиите,  които са  достъпни чрез  сателит  и  онлайн с  качество за  излъчване по
телевизия и  интернет.  Те  са  достъпни в  Мултимедийния център.
 
Парламентът също така предлага услуги и  апаратура,  като телевизионни и радио
студиа, технически екипи, позиции за включвания на живо и фоторепортажи. Медиите
могат да открият цялата нужна информация тук (кликнете на „Услуги“).

ТВ студио в Европейския парламент в Брюксел
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Допълнителна информация 
 
Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) предлага на широката публика
независима и обективна информация, както и задълбочен поглед към всички области
на политиката.
 
Проучвания,  общи  прегледи  и  информационни  фишове  на  EPRS  са  налични  на
уебстраниците  на  EPRS  и  на  мобилното  приложение.
 
Колекцията от визуални материали на EPRS предлага свободна за ползване колекция
от  графики,  диаграми,  таблици  и  карти  със  статистически  данни  (посочва  се
авторството на Службата на ЕП за парламентарни изследвания). Изображенията са
създадени  въз  основа  на  статистическа  информация  от  посочените  в  графиката
източници.
 
Специална акредитация за изборните дни 
 
Журналисти, които имат желание да получат достъп до сградите на Парламента по
време  на  избирателните  дни  трябва  да  се  регистрират  за  да  получат  специална
акредитация.  Повече  информация:  бележка  за  медиите  на  15  и  23-27  май
 
Най-нови проучвания
Една година преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. (май 2018 г.)
Парламентарен барометър за 2017 г. (октомври 2018 г.)
Две години преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. (май 2017 г.)
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Полезни контакти за журналисти
 
Службата на говорителя на Европейския парламент 
 
Службата на говорителя на ЕП предоставя информация по институционални въпроси и
отговаря  на  запитвания,  свързани  с  правилата,  процедурите,  финансите  и
администрацията на Парламента. За отговорите на най-често задаваните въпроси и
разяснения на  митове и  легенди вижте наскоро актуализираните Често  задавани
въпроси.  
 
Jaume DUCH GUILLOT Говорител на ЕП и генерален директор на ГД "Комуникации"
 
(+32) 2 28 43000 (BXL)
 
 (+33) 3 881 74705 (STR)
 
 (+32) 496 59 94 76
 
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Marjory VAN DEN BROEKE Началник на Отдела на говорителя на ЕП
 
(+32) 2 28 44304 (BXL)
 
 (+33) 3 881 74336 (STR)
 
 (+32) 498 98 35 86
 
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
 
Пресслужба
 
Пресаташетата в Парламента и в Бюрата на ЕП в държавите членки работят по всички
области на политиката и отговарят на запитвания от медиите, свързани с работата на
ЕП.  Те  подготвят  и  разпространяват  съобщения за  медиите,  свързани с  дебати  и
гласувания,  а  също така  организират  пресконференции и  семинари.
 
Брифинги,  прессъобщения  и  седмичната  програма  са  достъпни  онлайн  в  отдел
Пресслужба на страницата на Europarl.eu и в Туитър @EuroparlPress, @Europarl_BG и
@EP_Bulgaria 
 
Пресаташета в Брюксел и София
 
Ясмина Якимова
 
 +32 2 28 42626 (Брюксел)
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 +33 3 881 73774 (Страсбург) 
 
 +32 470 88 10 60 (GSM) 
 
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
 
Биляна Църноречка
 
 +359 2 985 35 45 (София)
 
 +359 878 85 35 46 (GSM) 
 
biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.eu
 
Калина Върбанова
 
 +359 2 985 35 45 (София)
 
 +359 (0) 878 407 107 (GSM) 
 
kalina.varbanova@europarl.europa.eu
 
Допълнителна информация
Контакти на пресаташета на политическите групи
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