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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равносметката след изборите за Европейски парламент
(2020/2088(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално 
членове 10 и 14 и член 17, параграф 7 от него,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 
по-специално членове 20 и 22 от него,

– като взе предвид Декларацията към член 17, параграфи 6 и 7 от Договора за 
Европейския съюз, приложена към Заключителния акт на междуправителствената 
конференция, приела Договора от Лисабон,

– като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2018/994 на Съвета от 13 юли 
2018 година за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския 
парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, 
EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г.1,

– като взе предвид Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 
2018 година за определяне на състава на Европейския парламент2,

– като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2018/767 на Съвета от 22 май 
2018 година за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на 
представители в Европейския парламент3,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/673 на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 май 2018 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1141/2014 относно статута и финансирането на европейските политически 
партии и на европейските политически фондации4,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2019/493 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на 
правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски 
парламент5,

– като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия в изменената му редакция6,

1 ОВ L 178, 16.7.2018 г., стр. 1.
2 ОВ L 165I, 2.7.2018 г., стр. 1.
3 ОВ L 129, 25.5.2018 г, стр. 76.
4 ОВ L 114I, 4.5.2018 г., стр. 1.
5 ОВ L 85I, 27.3.2019 г., стр. 7.
6 ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
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– като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на 
избирателното право на Европейския съюз7,

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряването 
на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на 
Договора от Лисабон8,

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното 
развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 
Европейския съюз9,

– като взе предвид своята резолюция от 18 април 2018 г. относно проекта за 
решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори 
на представители в Европейския парламент10,

– като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2018 г. относно състава на 
Европейския парламент11,

– като взе предвид своята резолюция от 16 юли 2019 г. относно избора на 
председател на Комисията12,

– като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно 
чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и 
европейските демократични процеси13,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси 
(A9-0000/2020),

А. като има предвид, че изборите за Европейски парламент през 2019 г. регистрираха 
най-висока избирателна активност за изборите за Европейски парламент през 
последните 20 години с 50,2% участие (увеличение с осем процентни пункта в 
сравнение с 2014 г.), което изпраща положителен сигнал, че европейските 
граждани считат, че много от техните тревоги могат да бъдат решени на равнище 
ЕС;

Б. като има предвид, че по-голямата избирателна активност отчасти се дължи на 
засиленото участие на младите хора;

В. като има предвид, че по-голямата избирателна активност в крайна сметка е 
свързана с активизирането на евроскептиците, което следва да се разглежда като 
предупреждение за европейска интеграция, особено в няколко държави членки, 

7 OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 7.
8 ОВ С 252, 18.7.2018 г., стр. 215.
9 ОВ С 252, 18.7.2018 г., стр. 201.
10 OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 170.
11 ОВ C 463, 21.12.2018 г, стр. 83.
12 Приети текстове, P9_TA(2019)0002.
13 Приети текстове, P9_TA(2019)0031.
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основателки на ЕС, където десните екстремисти и антиевропейските сили 
спечелиха изборите;

Г. като има предвид, че по-високата избирателна активност е и знак, че гражданите 
на Съюза искат ЕС да действа бързо и ефективно по важни въпроси като 
изменението на климата, миграцията, защитата на основните права и 
демократизацията;

Д. като има предвид, че равенството между половете сред членовете на Европейския 
парламент се е подобрило (41% жени през 2019 г. в сравнение с 37% през 2014 г.);

Е. като има предвид, че 15 държави членки все още ограничават правата на глас на 
хората с увреждания, като по този начин се предотвратява пълноценното участие 
и представителство на тези граждани в демократичните процеси;

Ж. като има предвид, че реформата на Акта за избирането на членове на ЕП от 
1976 г., приета от Европейския парламент в неговата законодателна резолюция от 
4 юли 2018 г. относно проекта за решение на Съвета за изменение на Акта за 
избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, 
приложена към Решение 76/787/ECSC, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 
1976 г.14, все още не е напълно ратифицирана поради нежеланието на Германия, 
Испания и Кипър да предприемат последните необходими стъпки в националното 
си законодателство, и по този начин блокират развитието на регулаторната рамка 
за европейските избори;

З. като има предвид, че измененият Акт за избирането на членове на ЕП, който все 
още се очаква да бъде ратифициран от някои държави членки, вече изисква 
допълнителни подобрения (напр. по отношение на родителския отпуск за 
членовете на ЕП);

И. като има предвид, че резултатът от изборите за Европейски парламент през 
2019 г. доведе до разпокъсано политическо представителство в Парламента, което 
прави по-сложен процеса на вземане на решения;

Й. като има предвид, че изборите през 2019 г. не успяха да приключат с избора на 
председател на Комисията измежду различните водещи кандидати 
(„Spitzenkandidaten“), което доведе до отстъпление от процеса, започнал през 
2014 г.;

К. като има предвид, че процесът „Spitzenkandidaten“ все още не е напълно развит; 
като има предвид, че в него не е включена, наред с другото, възможността за 
водещите кандидати да бъдат официални кандидати във всички държави членки в 
рамките на транснационални листи, което ще позволи на всички европейски 
гласоподаватели да избират и да гласуват за своя предпочитан водещ кандидат; 
като взе предвид, че Парламентът повдигна този въпрос в своята резолюция от 
7 февруари 2018 г. относно преразглеждането на Рамковото споразумение за 

14 OВ C 118, 8.4.2020 г., стр. 246.
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отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия15,

Л. като има предвид, че системата „Spitzenkandidaten“ трябва да бъде подобрена и 
формализирана в първичното право на ЕС след задълбочен институционален 
размисъл; като има предвид, че този размисъл следва да отчита и фактическата 
политическа роля на Комисията и нейния председател, както и всички свързани с 
това промени в процеса на вземане на решения в Съюза;

М. като има предвид, че институционални подобрения, като например 
транснационални листи, както се признава от Парламента в неговата резолюция 
от 7 февруари 2018 г. относно състава на Европейския парламент, или 
преобразуването на Съвета във втора законодателна камара на Съюза, както се 
предлага в неговата резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното 
развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 
Европейския съюз, биха довели до радикална трансформация на изборите за 
Европейски парламент в едно истинско европейско избиране, за разлика от сбора 
на 27 отделни национални избори, които се провеждат понастоящем;

Н. като има предвид, че засиленият политически обмен в Парламента разкри също 
така недостатъците на няколко постоянни процедури, като например 
изслушванията на кандидатите за членове на Комисията, като се обръща 
специално внимание на условията за оценка на техните кандидатури с оглед 
изискванията на закона (например декларации за финансови интереси);

О. като има предвид, че демократичните процеси както на равнището на държавите 
членки, така и на равнището на ЕС, са били обект на стремежите на чужди сили, 
насочени към повлияване на резултата от изборите и към отслабване на Съюза; 
като има предвид, че механизмите, въведени от европейските институции, като 
например Кодекса за поведение срещу дезинформацията и Системата за бърз 
обмен на информация за изборите, допринесоха за смекчаване на чуждестранната 
намеса по време на предизборната кампания;

П.  като има предвид, че исканията на Комисията към платформите на социалните 
медии преди изборите създадоха объркване и имаха нежелани последици, като 
например забраната за общоевропейски политически реклами, което е 
единственият начин европейските политически партии да рекламират по време на 
европейските предизборни кампании; като има предвид, че особено по този 
въпрос институциите следва да разработят междуинституционален подход, за да 
се окаже положително въздействие върху сигурността и стабилността на изборния 
процес;

Р. като има предвид, че европейските политически партии и фондации са основните 
фактори за успешен европейски политически дебат както по време на 
европейските избори, така и извън тях;

С. като има предвид, че европейските политически партии са изправени пред 
различни ограничения на кампанията по време на европейските избори и им е 

15 Приети текстове, P8_TA(2018)0030.
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забранено да участват в национални референдуми по европейски въпроси;

1. отбелязва по-високата избирателна активност на изборите за Европейски 
парламент през 2019 г.; счита, че това показва, че все по-голяма част от 
гражданите са на мнение, че ЕС е подходящото равнище за справяне с 
предизвикателствата на нашето време, като например изменението на климата и 
екологичните проблеми, социалните неравенства и неравенството между 
половете, устойчивия растеж и геополитическите аспекти, като миграцията и 
външната политика; поради това настоятелно призовава всички европейски 
институции да поемат отговорност и да действат в съответствие с мандата, даден 
им пряко или непряко от гражданите; изразява съжаление във връзка с липсата на 
решителност от страна на Съвета и липсата на ясна воля за постигане на решения 
въз основа на общ подход;

2. приветства значителното увеличаване на участието на младежта в изборите; 
отново призовава Съвета и Комисията да вземат предвид техните опасения, които 
са от решаващо значение за живота на следващите поколения;

3. изразява съжаление, че резултатът от изборите не доведе до истински баланс 
между половете в Парламента; призовава Комисията, в сътрудничество с 
Парламента и други органи като Венецианската комисия, да формулира 
препоръки към държавите членки с оглед увеличаване на представителството на 
жените в Европейския парламент;

4. отбелязва, че биха могли да се направят подобни препоръки във връзка с 
упражняването на пасивно и активно избирателно право на гражданите с 
увреждания; припомня с голяма загриженост, че в няколко държави членки 
гражданите с увреждания не са били в състояние да гласуват през 2019 г. поради 
неподходящ изборен материал или инфраструктура в избирателните секции;

5. счита, че причината, поради която след изборите през 2019 г. процесът 
„Spitzenkandidaten“ не успя да доведе до избора на председател на Европейската 
комисия, е защото не са били направени подобрения в резултат на поуките от 
2014 г.; възнамерява да укрепи демократичния процес за избор на председател на 
Комисията преди следващите европейски избори през 2024 г.;

6. приветства предстоящата съвместна декларация на трите европейски институции 
относно конференцията за бъдещето на Европа и припомня ангажимента на 
председателя на Комисията да разгледа въпроса за транснационалните листи и 
процеса „Spitzenkandidaten“ като приоритетни институционални въпроси по време 
на конференцията;

7. подчертава, че изборът на председател на Комисията зависи от мнозинството от 
членовете на Парламента, което фактически изисква формирането на коалиция; 
препоръчва процедурата по избор да бъде променена, така че Парламентът да 
предложи и избере председателя на Комисията, след като получи одобрението на 
Европейския съвет;

8. счита, че резултатите от европейските избори засилиха политическото измерение 
на избора на Европейска комисия и следователно необходимостта от по-прецизен 
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и обективен контрол на декларациите за интереси на кандидатите за членове на 
Комисията; призовава за създаването на независим орган, разполагащ с 
подходящи средства, за да включи този контрол в своите отговорности;

9. изразява съжаление, че разпределението на портфейлите в Комисията произтича 
единствено от логика, при която националните интереси имат приоритет пред 
общия европейски интерес;

10. настоява на всички европейски гласоподаватели да се даде възможност да 
гласуват за предпочитания от тях кандидат за председател на Комисията; поради 
това отново заявява, че водещите кандидати следва да могат да бъдат официални 
кандидати на следващите избори в рамките на съвместен европейски избирателен 
район във всички държави членки;

11. счита, че предоставянето на възможност за втори глас на европейските 
гласоподаватели, а именно за транснационални листи в съвместен европейски 
избирателен район, изготвени от европейски политически партии и движения, ще 
издигне изборите за Европейски парламент над чисто национални кампании, 
основаващи се на националните интереси, особено ако тези списъци се оглавяват 
от съответните водещи кандидати;

12. посочва, че предложените в настоящия доклад промени в първичното право на 
ЕС, които отразяват засилената политическа роля на Комисията в рамката на ЕС, 
следва също така да включват индивидуалната и колективната отговорност на 
Комисията пред Парламента и Съвета, както и преобразуването на Съвета във 
втора законодателна камара на Съюза;

13. признава, че макар договорената реформа на избирателния закон все още да не е 
ратифицирана от някои държави членки, вече са необходими допълнителни 
подобрения, като например разпоредби за дистанционно гласуване при 
определени или извънредни обстоятелства, както и относно изборите в рамките на 
съвместния европейски избирателен район;

14. отбелязва усилията на Комисията и други институции за справяне с 
чуждестранната намеса по време на предизборната кампания; въпреки това 
посочва, че финансовите и човешките ресурси, необходими за противодействие 
на тези атаки срещу европейската демокрация, включително на национално 
равнище, са многократно по-големи от обединените европейски ресурси; 
настоятелно призовава Комисията и държавите членки да увеличат значително 
финансирането, което предоставят за борба с чуждестранната намеса;

15. настоятелно призовава Комисията и Съвета да обмислят, в съответствие с 
работата на специалната комисия на Парламента по въпросите на външната 
намеса и дезинформацията, спешното създаване на европейска организация, на 
която да бъде поверена борбата срещу чуждестранната намеса; насърчава 
Комисията и Съвета да работят в много по-тясно сътрудничество с Парламента по 
тези въпроси, тъй като защитата на нашите демократични институции е основна 
компетентност на Европейския парламент;

16. признава важната роля на европейските политически партии и фондации за 
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насърчаванетона европейски политически дебат; изтъква обаче, че поради 
ограничителните мерки на европейско и национално равнище европейските 
политически партии не могат да участват пълноценно в европейските 
предизборни кампании; подчертава освен това, че те нямат право да провеждат 
кампании във връзка с референдуми по европейски въпроси, включително 
международните търговски споразумения или референдума на Обединеното 
кралство от 2016 г. относно членството в ЕС;

17. предлага да бъде изменен Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските 
политически партии и на европейските политически фондации16, за да могат 
европейските политически партии и фондации да участват пълноценно в 
европейското политическо пространство, като в същото време се увеличи 
прозрачността на тяхното финансиране, особено когато финансирането идва от 
страни членки извън ЕС;

18. счита, че резултатите от изборите за Европейски парламент са ясен знак за 
задълбочен институционален размисъл, който ще позволи на гражданите, 
гражданското общество и техните представители да определят бъдещето на 
Съюза; поради това призовава всички институционални партньори да поемат 
своята отговорност и да проведат амбициозна конференция за бъдещето на 
Европа;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Европейския съвет, на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата 
на държавите членки.

16 ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.


