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Предложение за резолюция 

Съображение И 

 
Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че съгласно 

член 10, параграф 4 от ДЕС 

политическите партии на европейско 

равнище допринасят за формирането на 

европейско политическо съзнание; и 

като има предвид, че член 10, параграф 

3 и член 11, параграф 1 от ДЕС 

разширяват това, така че да обхване 

гражданите и представителните 

сдружения, 

И. като има предвид, че съгласно 

член 10, параграф 4 от ДЕС 

политическите партии на европейско 

равнище допринасят за формирането на 

европейско политическо съзнание, дори 

ако са критични към институциите 

на ЕС и тяхното функциониране, тъй 

като не може намерението да бъде да 

се свеждат мненията или 

убежденията само до тези на 

застъпниците на Съюза и неговото 

настоящо функциониране; и като има 

предвид, че член 10, параграф 3 и член 

11, параграф 1 от ДЕС разширяват това, 

така че да обхване гражданите и 

представителните сдружения, 
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Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 1а. подчертава, че системата на 

„Spitzenkandidaten“ е възможност, 

която — както през 2014 г. — може 

да е под формата на споразумение за 

свеждане на възможностите на 

гласоподавателите до кандидатите, 

определени от парламентарните 

групи; посочва обаче, че въвеждането 

на такава система води до 

необоснованото предположение, че 

системата на „Spitzenkandidaten“ 

представлява „така наречен“ 

демократичен избор на председател 

на Комисията, докато в 

действителност тя продължава да 

бъде непряка имитация на пряко 

избиране от населението като цяло, 

което функционира в стриктната 

рамка на съществуващите структури 

на политическите групи и/или 

партии, съществуващи понастоящем 

в Парламента, чийто мандат 

изтича; 

Or. en 

 


