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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Насоки за обработването на искания от група граждани (за проверка на 

зачитането от страна на европейските политически партии или 
фондации на ценностите, на които се основава Съюзът)

Член 235, параграф 3 от Правилника за дейността

Комисията по конституционни въпроси,

– като взе предвид член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 10, параграф 3, последна алинея от 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 фондации1,

– като взе предвид член 235, параграф 3, седма алинея от своя Правилник за 
дейността,

на 19 февруари 2020 г. определи и одобри следните Насоки за обработване на 
мотивираните искания от групи граждани, с които Парламентът се приканва да поиска 
от Органа за европейските политически партии и фондации да провери дали дадена 
регистрирана европейска политическа партия или регистрирана европейска 
политическа фондация отговаря на условията, предвидени съответно в член 3, 
параграф 1, буква в) и в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1141/2014, а именно зачитане на ценностите, на които се основава Съюзът, посочени 

1 ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.
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в член 2 от ДЕС.

Общи принципи

Комисията разглежда само мотивирани искания, чиято допустимост е проверена от 
председателя съгласно член 235, параграф 3. Това решение за допустимост е от 
изключителната компетентност на председателя, който проверява, наред с другото, 
първо, дали поне 50 идентифицируеми физически лица, които не са настоящи членове 
на Европейския парламент, са подписали физически искането, и второ, дали искането 
се придружава от фактически доказателства. 

За да се даде възможност за успешно обработване на дадено мотивирано искане, 
секретариатът на комисията приканва заявителите да посочат лице за контакт от 
групата на гражданите.

Процедура

 На равнището на секретариата

Когато председателят получи допустимо искане, секретариатът на комисията анализира 
това искане и в срок от две седмици подготвя досие на вниманието на координаторите.

Това досие се изпраща също така до всички пълноправни членове и заместници в 
комисията. 

 На равнището на координаторите

Координаторите отправят препоръка до комисията относно това дали да се приключи 
процедурата, или искането от групата на гражданите да се представи на Парламента. В 
този контекст координаторите следва по-специално да направят оценка дали 
съществените фактически доказателства, предоставени от гражданите с цел да се 
докаже, че съответната европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация не отговаря на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) и в 
член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, обосновават 
представянето на искането на Органа.

 На равнището на комисията

Препоръката на координаторите се включва в дневния ред на комисията достатъчно 
време преди изтичането на четиримесечния срок, определен в член 235, параграф 3, 
трета алинея.

Комисията може да проведе разисквания по искането на групата от граждани, като 
вземе предвид препоръката на координаторите.

Комисията решава с мнозинство от съставляващите я членове, представляващи 
най-малко три политически групи, дали да препрати искането от групата на гражданите 
към председателя за представяне на Парламента. Ако такова мнозинство не бъде 
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постигнато, процедурата се счита за приключена.

Решението на комисията се съобщава писмено на лицето за контакт на групата 
граждани.

 Предаване на председателя

Председателят информира председателя с писмо за решението на комисията.


