
P7_TA(2012)0462 

Избори за Европейски парламент през 2014 г.  

Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно изборите за 

Европейски парламент през 2014 г. (2012/2829(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид членове 10 и 17 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид членове 10 и 11 от Акта за избирането на представители в 

Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решението на 

Съвета от 20 септември 1976 г., във вида, в който е изменено1, 

– като взе предвид изявлението на Комисията от 22 ноември 2012 г. относно изборите 

за Европейски парламент през 2014 г., 

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник, 

A. като има предвид, че на равнището на Съюза гражданите се представляват пряко от 

членове на Европейския парламент; 

Б. като има предвид, че политическите партии на европейско равнище допринасят за 

формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на 

гражданите на Съюза; 

В. като има предвид, че председателят на Европейската комисия се избира от 

Парламента по предложение на Европейския съвет, който действа с квалифицирано 

мнозинство и който трябва да вземе предвид резултатите от изборите за Парламент 

и да е провел съответните консултации, преди да номинира своя кандидат; 

Г. като има предвид, че Комисията колективно е отговорна пред Европейския 

парламент; 

Д. като има предвид, че новият Парламент се нуждае от достатъчно време, за да може 

да се организира преди избирането на председателя на Комисията; 

Е. като има предвид, че за да може новата Комисия да бъде готова за встъпване в 

длъжност на 1 ноември 2014 г., изборът на председател на Комисията следва да 

бъде извършен през юли 2014 г. по време на учредителната месечна сесия на 

Парламента; 

Ж. като има предвид, че Парламентът подлага на гласуване своето одобрение на 

назначаването на целия колегиум на членовете на Комисията, след като изслуша 

                                                 
1  Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), 

изменено с Решение  93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО на Съвета (OВ L 33, 9.2.1993 г., 

стр. 15.) и с Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета (OВ L 283, 21.10.2002 г., 

стр. 1). 



кандидатите, предложени от Съвета по общо съгласие с избрания председател, въз 

основа на предложения, направени от държавите членки; 

1. Настоятелно призовава политическите партии в Европейския съюз да номинират 

кандидати за длъжността председател на Комисията и очаква тези кандидати да 

играят водеща роля в парламентарната избирателна кампания, по-специално като 

представят лично своята програма във всички държави членки на Съюза; 

подчертава, че е важно да бъде засилена политическата легитимност както на 

Парламента, така и на Комисията чрез по пряко свързване на техните съответни 

избори с избора на гласоподавателите; 

2. Призовава възможно най-голям брой членове на следващата Комисия да бъдат 

избрани измежду членовете на Европейския парламент, с цел да се отрази 

равновесието между двете институции със законодателни правомощия;  

3. Призовава бъдещия председател на Комисията да гарантира постигането на баланс 

по отношение на половете в Комисията; препоръчва всяка държава членка да 

предложи едновременно една жена и един мъж като кандидати за следващия 

колегиум на членовете на Комисията; 

4. Счита, с оглед на новите условия за избора на Европейската комисия, въведени от 

Договора от Лисабон, и произтичащите от тях промени в отношенията между 

Парламента и Комисията, които ще настъпят след изборите през 2014 г., че 

надеждните мнозинства в Парламента ще бъдат от първостепенно значение за 

стабилността на законодателните процедури на Съюза и доброто функциониране на 

неговите изпълнителни органи, и поради това призовава държавите членки да 

установят в своето законодателство за провеждането на избори, в съответствие с 

член 3 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори, целесъобразни и пропорционални минимални прагове за 

разпределението на местата, с цел да се отрази надлежно изборът на гражданите, 

направен от тях на изборите, като същевременно се осигури по ефективен начин 

функционирането на Парламента; 

5. Отправя искане до Съвета да се консултира с Парламента относно провеждането на 

изборите или от 15 до 18 май, или от 22 до 25 май 2014 г.; 

6. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 

съвет, на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата на държавите 

членки. 

 


