
 

Давид Сасоли е избран за председател на
Европейския парламент
 

Евродепутатите избраха Давид Сасоли (С&Д, Италия) за председател на
Европейския парламент в сряда следобед с 345 гласа от 667 валидни бюлетини,
във втори тур.
 
Давид Сасоли е роден във Флоренция на 30 май 1956. Като италиански евродепутат от
2009 г.  насам, той беше избран от листата на Демократичната партия в Централна
Италия през май 2019 г. за трети мандат. Той ще ръководи Парламента до януари 2022
г.
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На 3 юли, Давид Сасоли бе избран с 345 гласа за нов председател на ЕП
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https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96864/DAVID-MARIA_SASSOLI/home


В краткото си обръщение към Европейския парламент в Страсбург непосредствено
след гласуването, председателят Сасоли благодари на евродепутатите за оказаното му
доверие. Отбеляза, че „през последните месеци, прекалено много хора подклаждаха
разделение и конфликти, които считахме за тъжен спомен от миналото ни. Вместо
това, гражданите показаха, че още вярват в този невероятен проект - единствения,
който предлага решения на глобалните предизвикателства пред нас“.
 
„Трябва да имаме силата да възобновим процеса на интеграция, да променим ЕС, така
че  да  можем да  отговорим по-силно  на  нуждите  на  нашите  граждани  и  да  дадем
истински решения на техните опасения, на нарастващото им чувство на обърканост“.
 
Давид Сасоли също подчерта приоритетите на Парламента през следващите няколко
години,  „Свидетели  сме  на  важни  трансформации:  младежката  безработица,
миграцията, климатичните изменения, дигиталната революция, новият световен баланс
са само някои от тях, които се нуждаят от нови идеи и смелост“.
 
Цялото изказване на председателя на ЕП е достъпно тук.
 
Резултати
 
Давид Сасоли бе избран при втори кръг от гласуване. Резултатът от гласуването е
както следва:
 
1-и тур
 

2-и тур
 

Упражнили правото си на вот: 735
Празни или невалидни бюлетини: 73
Валидни бюлетини: 662
Абсолютно  мнозинство  от  подадените
гласове:

332

Резултати: неокончателни
Ска Келер (Зелените/ЕСА, Германия) 133
Сира Рего (Европейска обединена левица,
Испания)

42

Давид Сасоли (С&Д, Италия) 325
Ян Захрадил (ЕКР, Чехия) 162

Упражнили правото си на вот: 704
Празни или невалидни бюлетини: 37
Валидни бюлетини: 667
Абсолютно  мнозинство  от  подадените
гласове:

334

Резултати: Давид Сасоли е избран за председател
Ска Келер (Зелените/ЕСА, Германия) 119 (-14)
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf


Кандидати и групи
 
Четирима  кандидати  бяха  предложени  и  представиха  своята  визия  за  водещата
позиция  в  ЕП  в  петминутни  изявления.
 
Гледайте индивидуалните изявления на кандидатите:
 
Ска Келер (Зелените/ЕСА, Германия)
 
Сира Рего (Европейска обединена левица, Испания)
 
Давид Сасоли (С&Д, Италия)
 
Ян Захрадил (ЕКР, Чехия)
 
Правила за провеждане на избори 
 
Според  член  15,  кандидатурите  за  председател  могат  да  бъдат  издигнати  от
политическите  групи  или  от  група  от  най-малко  1/20  от  членове  на  ЕП,  т.е.  38
евродепутати („ниският праг“  е  въведен от ревизирания Правилник за дейността).
Гласуването е тайно. За да бъде избран, кандидатът трябва да е събрал абсолютно
мнозинство от валидно подадените гласове, т.е. 50 % плюс един (член 16). Празните
или невалидните бюлетини не се броят при изчисляване на необходимото мнозинство.
 
Ако на първия тур не бъде избран кандидат, същите или нови кандидатури могат да
бъдат издигнати за втори тур за гласуване при същите условия. Може да се проведе и
трети тур, ако е необходимо, отново при същите условия. Ако нито един кандидат не
бъде избран при третото гласуване, двамата кандидати, получили най-много гласове
при това гласуване,  участват в четвърто гласуване,  при което печели кандидатът,
получил по-голям брой гласове.
 
Следващи стъпки
 
Евродепутатите  ще  гласуват  за  заместник-председатели  в  сряда  следобед  и  за
квестори  в  четвъртък  сутринта.
 

Сира Рего (Европейска обединена левица,
Испания)

43 (+1)

Давид Сасоли (С&Д, Италия) 345 (+20)
Ян Захрадил (ЕКР, Чехия) 160 (-2)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-election-of-the-president-of-the-european-parliament-ska-keller_I175502-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---election-of-the-president-of-the-european-parliament_I175504-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---election-of-the-president-of-the-european-parliament_I175501-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---election-of-the-president-of-the-european-parliament_I175503-V_rv
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-016+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Често задавани въпроси относно преминаването от 8-и към 9-и Европейски парламент
Уебсайтът на председателя на ЕП
Правилник за дейността на Европейския парламент
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали: избор на председател на ЕП
Проучване на ЕП (19.06.2019): избор на председателя на ЕП
Встъпителна реч на Давид Сасоли като председател на Европейския парламент
EP live
EbS+

Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190528BKG53306/chesto-zadavani-vprosi-otnosno-preminavaneto-ot-8-i-km-9-i-ep
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+TOC+DOC+XML+V0//EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-president-of-european-parliament_12601_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)637960
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

