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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за изменение на Акта от 20 септември 1976 г. за 
избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори 
(2007/2207(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез 
всеобщи преки избори, приложен към Решение на Съвета от 20 септември 1976 г., 
във вида, в който е изменен, 1

– като взе предвид предишните си резолюции относно изборната процедура на 
Парламента, в частност резолюцията си от 15 юли 1998 г.2,

– като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2007 г. относно състава на 
Европейския парламент,3

– като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет от 14 
декември 2007 г.,

– като взе предвид член 39 от Хартата за основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския 
съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 
декември 2007 г.,

– като взе предвид член 19, параграф 2, и членове 189,190 и 191 от Договора за 
създаване на Европейската общност,

– като взе предвид член 48 от Договора за Европейски съюз,

– като взе предвид член 38а и член 45, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището 
на комисията по правни въпроси (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че според Договора „Европейският парламент изготвя 
предложение за избиране чрез всеобщи преки избори,съгласно уеднаквена 
процедура във всички държави-членки или в съответствие с принципите, общи за 
всички държави-членки“,4

Б. като има предвид, че Парламентът се избира пряко на всеки пет години от 1979 г. 
                                               
1 Решене на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом ( ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменено с Решение на 
Съвета 93/81 (OВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15.) и с Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом (OВ L 283, 
21.10.2002 г., стр. 1).
2 ОВ C 292, 21.9.1998 г., стр. 66. (Доклад Anastassopoulos).
3 ОВ C 227 E, 4.9.2008 г., стр. 132 (Доклад Lamassoure-Severin).
4 Член 190, параграф 4 от ДЕО. 



PE412.180v01-00 4/8 PR\741998BG.doc

BG

насам и за това време правомощията и влиянието му са се увеличили, 

В. като има предвид, че според Договора от Лисабон Парламентът ще придобие нови, 
значителни правомощия по отношение на законодателството, бюджета и избора и 
контрола на Комисията, 

Г. като има предвид, че дори без споразумение за уеднаквена изборна процедура за 
този период се наблюдава постепенно сближаване на избирателните системи, по-
конкретно благодарение на всеобщото приемане през 1999 г. на пропорционално 
представителство, на официалното учредяване на политически партии на равнище 
ЕС1 и на премахването на двойния мандат2,

Д. като има предвид, че понятието „гражданство на Европейския Съюз“, формално 
получило конституционен статут в Договора от Маастрихт от 1993 г., включващо 
правото, при определени условия, на участие в избори за ЕП и общински избори в 
държави-членки, различни от собствената, както и Хартата за основните права, за 
първи път провъзгласена в Ница през 2000 г., също така допринесоха за 
постепенното развитие на „пост-национална“ демокрация,

Е. като има предвид обаче, че общественото признание за важната демократична 
функция на Парламента продължава да е слабо, че политическите партии на 
европейско равнище все още не са силни, че изборните кампании все още са повече 
национални, отколкото европейски, че присъствието на Парламента в медиите 
продължава да бъде недостатъчно и че общата избирателна активност при изборите 
за ЕП непрекъснато пада от 63% през 1979 г. до 45,6% през 2004 г.,

Ж. като има предвид, че все още съществуват несъответствия между системите за 
избори за Европейски парламент на държавите-членки, особено по отношение на 
избирателния район на членовете на ЕП и използването на преференциално 
гласуване,

З. като има предвид, че са много малко европейските граждани, пребиваващи в 
държави-членки, различни от собствената им, които гласуват на избори за 
Европейски парламент, а броят на тези, които се кандидатират, е пренебрежимо 
малък, като има предвид, че по отношение на избирателното право изискванията за 
постоянно пребиваване варират в държавите-членки, също както варира и времето, 
след което гражданите на една държава-членка, пребиваващи в друга държава-
членка, се лишават от правото да гласуват в собствената си държава,

И. като има предвид, че според съдебната практика на Съда на Европейските общности 
държавите-членки разполагат със значителна свобода при решаването кой може да 
гласува в избори за Европейски парламент, но те въпреки това са задължени да 
спазват общите принципи на правото на ЕС и не могат да третират по различен 
начин различните категории граждани на ЕС, които са поставени при едни и същи 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско 
равнище (OВ L 297, 15.11.2003 г.,стр. 1.). 
2 Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом, член 1, параграф 7, буква б).
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условия,1

Й. като има предвид, че Съветът забавя настоящото предложение на Комисията за 
улесняване на участието в избори на граждани на ЕС, пребиваващи в държава-
членка, различна от собствената им, и като има предвид, че при всички случаи 
предложението на Комисията няма за цел да даде възможност на кандидати, които 
отговарят на изискванията, да се кандидатират в повече от една национална листа в 
едни и същи избори, въпреки че Актът не го забранява,2

К. като има предвид, че остават още много въпроси във връзка с изборите за 
Европейски парламент, които изискват преразглеждане, като например въпросът за 
праговете, минималната възраст за участие в изборите, използването на електронно 
гласуване, балансът на кандидатите по полов признак , правата на общностите, 
носители на малцинствени езици, датата и графикът на гласуването, проверката на 
пълномощията на членовете на ЕП, попълването на незаетите места и привилегиите 
и имунитетите на членовете на ЕП,

Л. като има предвид, че разпределението на местата между държавите-членки и 
общият брой места са били критични теми на всяка една междуправителствена 
конференция (МПК) за ревизия на Договорите, както и при всяко присъединяване 
на нова държава-членка,

M. като има предвид, че Договорът от Лисабон формализира принципа за намаляваща 
пропорционалност на състава на Парламента и освен това посочва, че Парламентът 
„се състои от представители на гражданите на Съюза“3 - за разлика от настоящото 
определение за членове на ЕП като „представители на народите на държавите, 
обединени в Общността“4,

Н.  като има предвид, че желанието на Парламента да се изгладят някои аномалии в 
националните изборни практики и ключовото му предложение за избиране на 
членове на ЕП от транс-национална листа по райони почти не бяха чути,

О. като има предвид, че Съветът се беше съгласил да разгледа молбата на Парламента 
за ревизиране на Протокола за привилегиите и имунитетите от 1965 г. след 
влизането в сила на Устава на членовете на ЕП5,

                                               
1 Дело C-145/04 Испания срещу Обединеното кралство [2006] (Гибралтар) и Дело C-300/04 Eman и 
Sevinger срещу College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Аруба).
2 Вж. Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за 
упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани 
на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани (OВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34) и 
законодателната резолюция на Парламента от 26 септември 2007 г. относно предложението за директива 
на Съвета за изменение на Директива 93/109/ЕО за определяне на условията и реда за упражняване на 
правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, 
пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани ( OВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 193) (Доклад 
Duff ).
3 Член 14 от ДЕС (консолидирана версия).
4 Член 189 от ДЕО.
5 Декларация от 3 юни 2005 г. от срещата на представители на държавите-членки в Съвета.
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П. като има предвид, че Съветът се беше съгласил Актът от 1976 г. да се ревизира1,
като има предвид обаче, че последното официално преразглеждане на изборната 
процедура от Парламента бе инициирано през 1988 г.,

Р. като има предвид, че реформата на изборите за Европейски парламент трябва да 
поддържа практиката на свободни и честни избори и да не нарушава цялостната 
пропорционалност на системата; осъвремененото избирателно право трябва да бъде 
дълготрайно и понятно; принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва 
да се спазват напълно, така че единството да не се налага като самоцел,

1. решава да реформира своята изборна процедура с цел да засили популярността на 
Парламента в Съюза, да намали различията между изборните практики в 
държавите-членки и да увеличи отчетността на Парламента пред гражданите, които 
той представлява;

2. затова предлага следните реформи да се осъществят достатъчно време преди 
изборите през 2014 г.:

а) с оглед членовете на Европейския парламент да са по-близо до гражданите на 
ЕС се въвеждат териториални избирателни райони във всички държави-членки 
с население над 20 милиона;

б) държавите-членки могат да установят специални избирателни райони, за да 
посрещнат нуждите на общностите, носители на малцинствени езици;

в) за да се ангажират гражданите, като им се предостави по-голям избор, от 
държавите-членки се изисква да въведат системи на преференциално 
гласуване, при които гласоподавателите могат да избират измежду кандидати 
от своята предпочитана листа („полуоткрити листи“), а не само от партийни 
листи („закрити листи“);

г) броят на членовете, избрани от национални листи, е 750 и те варират от 
минимум 5 до максимум 95 места за държава-членка;

д) за да се улесни процедурата на разпределение на парламентарни места между 
държавите-членки и за да се деполитизира този въпрос, преди всички избори 
ще се състои преразпределение на местата, ако Евростат прецени, че това е 
обективно оправдано. Това решение ще се взема въз основа на строго 
демографски показател – брой на постоянно пребиваващите – и съгласно 
принципа за намаляваща пропорционалност, предложен от Парламента и приет 
по принцип от Междуправителствената конференция през 2007 г.2

                                               
1 В Декларация на Съвета 6151/02 от 22 февруари 2002 г. се казва, че „разпоредбите на Акта следва да се 
ревизират преди вторите избори за Европейски парламент, проведени след влизането в сила на 
измененията към Акта от 1976 г., които са предмет на настоящето решение“ – т.е. преди 2009 г.
2 Декларация №5, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция. 
Формулата е: „съотношението между населението и броя на местата, определени за всяка държава-
членка, следва да се променя в зависимост от съответното население, така че даден представител на 
държава-членка с по-многобройно население да представлява повече граждани от даден представител на 
държава-членка с по-малобройно население, и обратното, но също така, че държава-членка с по-
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Преразпределението се обявява най-малко 12 месеца преди края на мандата;

е) с цел предоставяне на по-голям избор на избирателите, засилване на 
европейското измерение на предизборните кампании и развитие на ролята на 
европейските политически партии, ще бъде създаден допълнителен общ 
избирателен район, покриващ територията на целия Европейски съюз. Броят на 
членовете, избрани от тази транснационална листа ще отговаря на броя на 
държавите-членки. Транснационалните листи ще включват кандидати от поне 
една четвърт от държавите-членки с балансирано представителство на мъже и 
жени. Всеки избирател ще има право на един глас за общоевропейската листа в 
допълнение към своя глас за националната или регионалната листа. 
Гласуването ще бъде преференциално според системата на „полуоткритите”
листи. Местата ще бъдат разпределени по метода Sainte-Laguë;1

ж) кандидатите могат да участват в изборите както в общоевропейския, така и в 
национален или регионален избирателен район; кандидатите, които официално 
пребивават в повече от една държава-членка, и кандидатите с двойно 
гражданство, които са регистрирани в съответните избирателни списъци имат 
право да бъдат включени в повече от една национална или регионална 
избирателна листа за едни и същи избори;

з) на европейско равнище ще се създаде избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за общоевропейската листа и проверява 
правомощията на членовете на ЕП, избрани от тази листа; избирателният орган 
включва по един представител от всяка държава-членка и се председателства 
от Комисията;

и) с оглед подчертаване на общоевропейския характер на изборите, провеждането 
на гласуването ще бъде ограничено до събота и неделя;

й) с оглед насърчаване на избирателната активност в държавите-членки в които 
училищата и университетите излизат във ваканция през юни, и за да има 
новоизбрания Парламент повече време за подготовка за избора на председател 
на Комисията, изборите следва да се изтеглят по-рано и да се проведат през 
май вместо през юни;2

к) минималната възраст за гласуване за Европейски парламент е 16 години. 
Минималната възраст за кандидатиране е 18 години;

л) Парламентът проверява правомощията на своите членове на базата на 
резултатите, обявени официално от държавите-членки (включително при 
попълването на незаети места) и има правото да решава всеки спор. 

                                                                                                                                                  
малобройно население следва да не разполага с повече места от държава-членка с по-многобройно 
население“.
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и ще бъде използван през 2009 г. за изборите 
за Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати 
от метода D'Hondt
2 Предложение за резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2005 г. за основни насоки за 
одобрение на Комисията, ОВ C 285, 22.11.2006, стр. 137 (Доклад на Duff)
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Парламентът също така има право да предприеме действия срещу оттеглянето 
на мандат от държава-членка, когато и доколкото съответните национални 
разпоредби противоречат на първичното законодателство на Европейския 
съюз;

3. решава да използва в максимална степен възможностите на електронното гласуване 
по време на изборите през 2014 г., при наличието на гаранции за неговата 
надеждност, както от техническа, така и от правна гледна точка;

4. призовава Комисията и държавите-членки да засилят усилията си да помогнат на 
гражданите на ЕС, които живеят в държава-членка, различна от собствената, да 
участват в изборите за Европейски парламент в държавата, в която живеят,

5. приканва държавите-членки да хармонизират своите разпоредби относно 
отнемането на избирателното право на граждани, пребиваващи в други държави-
членки за националните парламентарни избори; насърчава, държавите-членки, 
които имат сходни виждания, да засилят сътрудничеството си на двустранна основа 
чрез приемане на реципрочни права на гласуване на национални избори; 

6. приканва Парламента, който ще бъде избран през юни 2009 г., да прецени, в 
светлината на тогавашния статут на Договора от Лисабон, дали след 2014 г. състава 
на Парламента да се определя, както сега, от броя на жителите на държавите-членки 
или от броя на гражданите на ЕС от определена националност, живеещи в ЕС,

7. изисква от Комисията да представи на Съвета предложения за изменения на 
Договорите, необходими за реализирането на тези реформи, и впоследствие да 
предложи необходимите мерки за изпълнение за да могат реформите да влязат в 
сила достатъчно време преди изборите за Европейски парламент през 2014 г.

8. призовава МПК за избирателната реформа също така за изменение на Протокола за 
привилегиите и имунитетите на Европейските общности, с оглед на установяване на 
уеднаквен и наднационален режим за членовете на Европейския парламент1

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2006 г. за модификация на Протокола за привилегиите и 
имунитетите (ОВ C 303 E, 13.12.2006 г. стр. 830),  в която Парламентът потвърждава намерението си да 
използва Устава на членовете на ЕП за частична основа за предвидената преработка (Решение на 
Европейския парламент от 3 юни 2003 г. за приемане на Устав на членовете на ЕП, ОВ C 68 E, 18.3.2004, 
стр. 115).
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