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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 всеобщо пряко 

избирателно право 

(2007/2207(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез 
всеобщо пряко избирателно право, приложен към Решение на Съвета от 20 
септември 1976 г., във вида, в който е изменен1, 

– като взе предвид предишните си резолюции относно избирателната 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 парламент3, 

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

– като взе предвид член 39 от Хартата на 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), 

като има предвид, че: 

А. съгласно Договора за ЕО "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-

                                                 
1 Решение 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). 
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членки"1, 

Б. Парламентът се избира пряко на всеки пет години от 1979 г. насам и за това време 
правомощията и влиянието му са се увеличили, 

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

Г. дори без споразумение за уеднаквена избирателна процедура за този период се 
наблюдава постепенно сближаване на избирателните системи, по-конкретно 
благодарение на всеобщото приемане през 1999 г. на пропорционалното 
представителство, на официалното учредяване на политически партии на равнище 
ЕС2 и на премахването на двойния мандат3, 

Д. 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 на основните права, за първи път 
провъзгласена в Ница през 2000 г., също така допринесоха за постепенното 
развитие на постнационална демокрация, 

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

Ж. все още съществуват несъответствия между системите за избори за Европейски 
парламент на държавите-членки, особено по отношение на избирателните райони на 
членовете на ЕП и използването на преференциално гласуване, 

З. европейските граждани, пребиваващи в държави-членки, различни от собствената 
им, които гласуват на избори за Европейски парламент, са малко на брой, а броят на 
тези, които се кандидатират, е пренебрежимо малък, 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. 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 

                                                 
1 Член 190, параграф 4. 
2 Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно 
статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ, L 297, 15.11.2003, стр. 1). 
3 Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом, член 1, параграф 7, буква б). 
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категории граждани на ЕС, които са поставени при едни и същи условия1, 

Й. 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 участват в повече от една национална листа в едни и същи избори, 
въпреки че Актът не забранява това2, 

K. остават още много въпроси във връзка с изборите за Европейски парламент, които 
изискват преразглеждане, включително въпроса за праговете, минималната възраст 
за участие в изборите, използването на електронно гласуване, балансирано 
представителство на половете в състава на кандидатите, 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. разпределението на местата в Парламента 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, 

М. 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 
членовете на ЕП като „представители на народите на обединените в Общността 
държави“4, 

Н. като цяло не беше обърнато внимание на изказаното от Парламента желание да се 
изчистят някои аномалии в националните изборни практики и на ключовото му 
предложение за избиране на членове на ЕП от транснационална изборна листа, 

O. на предишен етап Съветът се беше съгласил да разгледа искането 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] ECR I-7917 (по отношение на Гибралтар) 
и Дело C-300/04 Eman и Sevinger срещу College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ECR 
I-8055 (по отношение на 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 (ОВ 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 Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Лисабон (консолидиран текст). 
4 Член 189 от Договора за ЕО. 
5 Декларация от 3 юни 2005 г. от срещата на представители на държавите-членки в Съвета. 
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П. Съветът се беше съгласил Актът от 1976 г. да бъде ревизиран1; последното 
официално преразглеждане на избирателната процедура от страна на Парламента 
обаче беше инициирано през 1988 г., 

Р. 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 трайно 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 избирателна 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. съответно предлага преди изборите през 2014 г. да бъдат осъществени следните 
реформи: 

a) 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 определят специални избирателни райони за 
посрещане на потребностите 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 постоянното население – 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 представител на държава-
членка с по-многобройно население да представлява повече граждани отколкото представител на 
държава-членка с по-малобройно население, и обратно, като същевременно 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-Laguë1; 

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, Комисията и 
Парламента; 

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 
новоизбраният 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 юни2; 

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

л) Парламентът проверява пълномощията на своите членове въз основа на 
резултатите, обявени официално от държавите-членки (включително при 
попълването на свободни места) и има правото да решава всеки спор; 

                                                                                                                                                         
малобройно население следва да разполага с не 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 Парламента 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 акта или на законодателството 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 за подпомагане 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. 
съставът на Парламента да се определя, както сега, в зависимост 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; възнамерява 
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 Междуправителствената конференция за реформа на изборите да измени 
също така 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 изменение 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). 



 

PR\746440BG.doc 9/61 PE412.180v02-00 

 BG 

Проект на решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение 
на Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския 

парламент чрез всеобщо пряко избирателно право 

СЪВЕТЪТ, 
 
 
като взе предвид член 190, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската 
общност, 
 
като взе предвид член 108, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската 
общност за атомна енергия, 
 
като взе предвид предложението на Европейския парламент, 
 
като взе предвид одобрението на Парламента, 
 
като възнамерява да приложи разпоредбите на Договора по отношение на 
избирателната процедура, 
 
ПРИЕ разпоредбите, приложени към настоящото решение, и препоръчва те да бъдат 
приети от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания. 
 
Настоящото решение и приложените към него разпоредби се публикуват в Официален 
вестник на Европейския съюз. 
 
Държавите-членки незабавно осведомяват генералния секретар на Съвета на 
Европейския съюз, че са осъществили процедурите, наложени от техните 
конституционни изисквания, за приемане на приложените към настоящото решение 
разпоредби. 
 
Измененията влизат в сила на първия ден от месеца след приемането на разпоредбите 
на настоящото решение от държавите-членки, в съответствие с техните 
конституционни изисквания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I - Проект на Акт за изменение на Акта от 20 септември 1976 
г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право (Акт от 1976 г. за избирането на членове на ЕП)1 

Изменение  1 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 1 - параграф 1 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

1. Във всяка държава-членка, 

членовете на Европейския парламент 
се избират въз основа на 
пропорционално представителство, като 
се използва системата на листите или 
правото на един прехвърляем глас. 

1. Членовете на Европейския 
парламент се избират въз основа на 
пропорционално представителство, като 
се използва системата на листите или 
правото на един прехвърляем глас. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 1 - параграф 2 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

2. Държавите-членки могат да 

разрешат гласуване, основано на 

системата на преференциалните 

2. Приемат се системи на 
"полуоткрити" листи, при което 

избирателите могат да избират 

                                                 
1 Измененията в настоящия документ се основават на консолидиране, осъществено от Правната служба 
на Европейския парламент въз основа на Акта за избирането на представители в Асамблеята чрез 
всеобщо пряко избирателно право (OВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5), изменен с Решение 93/81/Евратом, 
ЕОВС, ЕИО за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право, приложен към Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 
септември 1976 г. (ОВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15) и Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом от 25 юни 
2002 г. и 23 септември 2002 г. (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1). Тази версия се различава от 
консолидираната версия на Службата за публикации на Европейския съюз (CONSLEG. 1976X1008-
23/09/2002) в две отношения: в нея е добавено тире към член 6, параграф 1 "- член на Комитета на 
регионите", вследствие на член 5 от Договора от Амстердам (ОВ C 340, 10.11.1997 г.), и е налице 
преномериране в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом. 
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листи, в съответствие с приетата 

от тях процедура. 
измежду кандидатите от своята 

предпочитана листа.  

Or. en 

 

Изменение  3 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 2 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 2 Член 2 

1. В съответствие със специфичното 

за нея национално положение, всяка 

държава-членка може да установи 

избирателни райони за изборите за 

Европейски парламент или да раздели 

избирателната си територия по друг 

начин, без като цяло да засяга 

пропорционалния характер на 

системата на гласуване. 

1. Всяка държава-членка може да 

установи избирателни райони за 

изборите за Европейски парламент 

въз основа на териториален или 

езиков принцип.  

 2. Държави-членки с население от 

поне двадесет милиона души разделят 

избирателната си територия на 

няколко избирателни района. 

 3. Установяването на избирателни 

райони не бива да засяга като цяло 

пропорционалния характер на 

системата на гласуване. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 2 а (нов) 
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Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  Член 2а 

 1. Общият брой членове на ЕП, 

избрани съобразно разпоредбите на 

член 2, е 750. Представителството е 

регресивно пропорционално, с 

минимум петима членове за държава-

членка. Никоя държава-членка не 

получава повече от деветдесет и пет 

места. 

 2. За целите на разпределянето на 

местата между държавите-членки в 

съответствие с принципа на 

намаляваща пропорционалност, 

съотношението между населението и 

броя на местата, определени за всяка 

държава-членка, следва да се променя 

в зависимост от съответното 

население, така че представител на 

държава-членка с по-многобройно 

население да представлява повече 

граждани отколкото представител 

на държава-членка с по-малобройно 

население, и обратно, като 

същевременно държава-членка с по-

малобройно население следва да 

разполага с не повече места от 

държава-членка с по-многобройно 

население. 

 3. Разпределението на местата 

между държавите-членки се 

преразглежда по време на всеки 

парламентарен мандат. Съветът, по 

предложение на Комисията и с 

одобрението на Парламента, приема 

решението за определяне на състава 

на новия Парламент. Решението се 

взема не по-късно от дванадесет 

месеца преди края на мандата. 

Or. en 
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Изменение  5 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 2 б (нов) 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  Член 2б 

 1. Без да се накърняват член 2 и член 

2а, добавя се избирателен район, 

който включва цялата територия на 

ЕС. 

 2. Общият брой членове на ЕП, 

избрани в съответствие с 

разпоредбите на настоящия член, 

отговаря на броя на държавите-

членки. 

 3. Създава се избирателен орган, 

който да провежда и проверява 

избирателния процес на 

избирателния район на Европейския 

съюз. Органът се състои от един 

представител на Европейския 

парламент, на Комисията и на всяка 

държава-членка. 

 4. Общоевропейски листи, 

представени от европейските 

политически партии, се считат за 

допустими само ако: 

 а) са съставени от кандидати, които 

пребивават в поне една четвърт от 

държавите-членки; и  

 б) са с балансирано представителство 

на мъже и жени. 

 5. Всеки избирател разполага с един 

допълнителен глас, който може да 

бъде подаден в полза на неговия 

предпочитан кандидат от 

общоевропейската листа. Местата 

се разпределят по метода Sainte-
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Laguë. 

 6. Подробни разпоредби за изборите в 

общоевропейския избирателен район, 

включително делегирането на 

правомощия на избирателния орган, 

се установяват в мерките за 

прилагане, които следва да се 

приемат в съответствие с член 14. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 3 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 3 Член 3 

Държавите-членки могат да определят 
минимален праг за разпределението на 
местата. На национално равнище този 
праг не може да надвишава 5 процента 
от подадените гласове. 

1. Държавите-членки могат да 
определят минимален праг за 
разпределението на местата по 
национални и регионални 

избирателни райони или избирателни 

райони за езикови общности. На 
национално равнище този праг не може 
да надвишава 5 процента от подадените 
гласове. 

 2. Не се прилага минимален праг при 

разпределението на местата от 

квотата на общоевропейския 

избирателен район. 

Or. en 

 

Изменение  7 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 4 
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Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 4 Член 4 

Всяка държава-членка може да 

определя таван за разходите на 

кандидатите по обслужване на 

предизборната кампания. 

Държавите-членки и избирателният 

орган определят тавани за разходите 

на кандидатите и партиите по 

обслужване на предизборната 

кампания. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 5 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 5 Член 5 

1. Петгодишният мандат на членовете 
на Европейския парламент започва да 
тече от момента на откриване на 
първото заседание на Парламента след 
изборите. 

1. Петгодишният мандат на членовете 
на Европейския парламент започва да 
тече от момента на откриване на 
първото заседание на Парламента след 
изборите. 

Той може да бъде удължен или съкратен 
по реда на член 10, параграф 2, алинея 
втора. 

Той може да бъде удължен или съкратен 
по реда на член 11, параграф 2, алинея 
втора. 

2. Мандатът на всеки член на 
Европейския парламент започва да тече 
и изтича едновременно със срока, 
посочен в параграф 1. 

2. Мандатът на всеки член на 
Европейския парламент започва да тече 
и изтича едновременно със срока, 
посочен в параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  9 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
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пряко избирателно право 

Член 6 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 6 Член 6 

1. Членовете на Европейския парламент 
гласуват на индивидуално и лично 

основание. Те не могат да бъдат 
обвързвани с каквито и да било 

инструкции и не могат да поемат 

задължителен мандат. 

Членовете на Европейския парламент 
имат всички права и задължения, 

установени в Устава на членовете на 

ЕП и Протокола за привилегиите и 
имунитетите на Европейските 
общности. 

2. Членовете на Европейския 

парламент се ползват с привилегиите 

и имунитетите, приложими към 

членовете на Парламента по силата 

на Протокола от 8 април 1965 г. за 
привилегиите и имунитетите на 
Европейските общности. 

 

Or. en 

 

Изменение  10 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 7 – параграф 1 – тире 1 а (ново) 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

 – член на национален или регионален 

парламент, 

Or. en 

Изменение  11 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 7 - параграф 2 
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Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

2. След изборите за Европейски 

парламент през 2004 г. статусът на 

член на Европейския парламент е 

несъвместим с този на член на 

национален парламент. 

заличава се 

Чрез дерогация от това правило и без 

да се засягат разпоредбите на 

параграф 3: 

 

– членове на ирландския национален 

парламент, които при следващи 

избори са избрани за членове на 

Европейския парламент, имат право 

на двоен мандат до момента на 

следващите избори за ирландски 

национален парламент, от който 

момент се прилага алинея първа от 

настоящия параграф; 

 

– членове на парламента на 

Обединеното кралство, които са 

също членове на Европейския 

парламент по време на петгодишния 

мандат, предшестващ изборите за 

Европейски парламент през 2004 г., 

имат право на двоен мандат до 

изборите за Европейски парламент 

през 2009 г., когато трябва да се 

прилага алинея първа от настоящия 

параграф. 

 

Or. en 

 

Изменение  12 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 7 - параграф 4 
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Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

4. Членове на Европейския парламент, 
по отношение на които стават 
приложими параграфи 1, 2 и 3 през 
петгодишния срок, посочен в член 5, се 
заместват по реда на член 13. 

4. Членове на Европейския парламент, 
по отношение на които стават 
приложими параграфи 1 или 2 през 
петгодишния срок, посочен в член 5, се 
заместват по реда на член 13. 

Or. en 

 

Изменение  13 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 9 а (нов) 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  Член 9а 

 Право да избират членове на 

Европейския парламент имат 

избирателите, които са навършили 

16 години. 

 Право да бъдат избрани за членове на 

Европейския парламент имат 

кандидатите, които са навършили 18 

години. 

Or. en 

 

Изменение  14 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 9 б (нов) 
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Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  Член 9б 

 Кандидатите имат право да бъдат 

избрани в общоевропейска 

избирателна листа и в листа в една 

или повече държави-членки по време 

на едни и същи избори. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 10 - параграф 1 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

1. Изборите за Европейски парламент се 
провеждат в ден и време, определени 

от всяка държава-членка; за всички 

държави-членки този ден се избира в 

рамките на един и същи период, 

започващ в четвъртък сутринта и 

приключващ в неделя. 

1. Гласуването в изборите за 
Европейски парламент се провежда в 

рамките на една събота и неделя през 

месец май.  

Or. en 

 

Изменение  16 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 11 – параграф 2 – алинея 2 
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Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Ако провеждането на избори в 
Общността в този срок се окаже 
невъзможно, Съветът, с единодушие и 
след консултации с Европейския 

парламент, определя друг срок, най-
малко един месец1 преди края на 
петгодишния мандат, посочен в член 5, 
друг срок за провеждането на избори, 
който не надвишава два месеца преди 
или един месец след края на срока, 
определен по реда на предходната 
алинея. 

 

Ако провеждането на избори в Съюза в 
този срок се окаже невъзможно, 
Съветът, с единодушие и с одобрението 
на Парламента, определя друг срок, 
най-малко една година преди края на 
петгодишния мандат, посочен в член 5, 
друг срок за провеждането на избори, 
който не надвишава два месеца преди 
или един месец след края на срока, 
определен по реда на предходната 
алинея. 

Or. en 

 

Изменение  17 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 12 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 12 Член 12 

Европейският парламент проверява 
правомощията на членовете на 
Европейския парламент. За тази цел 

Европейският парламент взема 

предвид резултатите, официално 
оповестени от държавите-членки, и се 

произнася по всеки спор, възникнал във 

връзка с разпоредбите на настоящия 

акт, с изключение на споровете, 

възникнали във връзка с националните 

разпоредби, към които той препраща. 

Европейският парламент проверява 
пълномощията на членовете на 
Парламента въз основа на резултатите, 
официално обявени от избирателния 
орган на ЕС и държавите-членки. 

                                                 
1 С изключение на английския и испанския текст, в текста на Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом, 
публикувано в Официален вестник, този срок се определя на една година. 
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Or. en 

 

Изменение  18 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 13 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 13 Член 13 

1. Място се освобождава, когато 
мандатът на член на Европейския 
парламент е прекратен в резултат на 
оставка, смърт или оттегляне на 
мандата. 

Място се освобождава, когато мандатът 
на член на Европейския парламент е 
прекратен в резултат на оставка, смърт 
или оттегляне на мандата. 

2. При спазване на останалите 

разпоредби на настоящия акт, всяка 

държава-членка определя 

процедурите за заемане на 

освободените места за остатъка от 

петгодишния мандат по член 5. 

 

3. Когато в законодателството на 

държава-членка съществуват 

изрични разпоредби относно 

оттеглянето на мандата на член на 

Европейския парламент, мандатът се 

прекратява съгласно тези правни 

разпоредби.  Компетентните 

национални органи съобщават за това 

на Европейския парламент.  

 

4. Когато мястото е освободено в 

резултат на оставка или смърт, 

председателят на Европейския 

парламент незабавно съобщава на 

компетентните органи на 

съответната държава-членка. 

 

Or. en 
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Изменение  19 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 13 а (нов) 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  Член 13а 

 1. В случай на членове на Европейския 

парламент, избрани в държавите-

членки, и при спазване на останалите 

разпоредби на настоящия акт, всяка 

държава-членка определя 

процедурите за заемане на 

освободените места за остатъка от 

петгодишния мандат, посочен в член 

5. 

 2. Когато в законодателството на 

държава-членка съществуват 

изрични разпоредби относно 

оттеглянето на мандата на член на 

Европейския парламент, мандатът 

на члена на Европейския парламент, 

избран във въпросната държава-

членка,  се прекратява съгласно тези 

правни разпоредби.  Компетентните 

национални органи съобщават за това 

на Европейския парламент.  

 3. Когато място на член на 

Европейския парламент, избран в 

държава-членка, е освободено в 

резултат на оставка или смърт, 

председателят на Европейския 

парламент незабавно съобщава на 

компетентните органи на 

съответната държава-членка. 

Or. en 
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(Това изменение частично възпроизвежда текста на параграфи 2, 3 и 4 от член 13 на 

Акта от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право. Вж. изменението на член 13) 

 

 

Изменение  20 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 13 б (нов) 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  Член 13б 

 1. В случай на членове на Европейския 

парламент, избрани в 

общоевропейския избирателен район, 

и при спазване на останалите 

разпоредби на настоящия акт, 

избирателният орган предприема 

подходящи мерки за заемане на 

освободените места за остатъка от 

петгодишния мандат, посочен в член 

5. 

 2. Когато в законодателството на ЕС 

съществуват изрични разпоредби 

относно оттеглянето на мандата на 

член на Европейския парламент, 

мандатът на члена на Европейския 

парламент, избран от 

общоевропейската листа, се 

прекратява съгласно тези правни 

разпоредби. Избирателният орган 

съобщава за това на Европейския 

парламент.   

 3. Когато място на член на 

Европейския парламент, избран от 

общоевропейската избирателна 

листа, е освободено в резултат на 

оставка или смърт, председателят на 

Европейския парламент незабавно 

съобщава за това на избирателния 
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орган. 

Or. en 

 

Изменение  21 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 13 в (нов) 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  Член 13в 

 Европейският парламент се 

произнася по всеки спор, възникнал във 

връзка с разпоредбите на настоящия 

акт и касаещ законодателството на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  22 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 14 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Член 14 Член 14 

Ако е необходимо, Съветът с 

единодушие, по предложение на 

Европейския парламент и след 

консултации с Комисията, приема 

мерки за прилагането на настоящия акт, 
след като са били положени усилия за 

постигане на съгласие с Европейския 

парламент в помирителен комитет, 

състоящ се от Съвета и 

Мерки за прилагането на настоящия акт 
се приемат от Съвета с 

квалифицирано мнозинство, по 

предложение на Европейския 

парламент и след консултации с 

Комисията, и след като 

Парламентът е дал своето съгласие. 
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представители на Европейския 

парламент. 

Or. en 

 

Изменение  23 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 15 – втора алинея 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

Приложения І и ІІ са неразделна част 

от настоящия акт. 
заличава се 

Or. en 

 

Изменение  24 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

Член 15 – алинея 2а (нова) 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

  По силата на договорите за 

присъединяване, текстовете на 

настоящия акт на български, 

естонски, латвийски, литовски, 

малтийски, полски, румънски, 

словашки, словенски, унгарски и 

чешки език също са автентични. 

 
Or. en 
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Изменение  25 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

ПРИЛОЖЕНИЕ I заличава се 

Обединеното кралство ще прилага 

разпоредбите на настоящия акт само 

по отношение на Обединеното 

кралство. 

 

Or. en 

 

Изменение  26 

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 

пряко избирателно право 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ 

 
Акт от 1976 г. за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право 

Изменение 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ заличава се 

Декларация по член 14  

По отношение на процедурата за 

работа на Помирителния комитет се 

прилагат разпоредбите на параграфи 

5, 6 и 7 от процедурата, предвидена в 

Съвместната декларация на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията от 4 март 1975 г.
1 

 

 

Or. en 

 
 

                                                 
1 ОВ C 89, 22.4.1975 г., стр. 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II – Консолидирана версия на Акта за избирането на 
представители в Асамблеята чрез всеобщо пряко избирателно право, 

приложен към Решение на Съвета от 20 септември 1976 г., и на 
последващите изменения към него 

АКТ
1
 

за избирането на членове на Европейския парламент 

чрез всеобщо пряко избирателно право 

 
Член 1 

 
1. Във всяка държава-членка, членовете на Европейския парламент се избират въз 
основа на пропорционално представителство, като се използва системата на листите 
или правото на един прехвърляем глас. 
 
2. Държавите-членки могат да разрешат гласуване, основано на системата на 
преференциалните листи, в съответствие с приетата от тях процедура. 
 
3. Изборите се произвеждат върху основата на всеобщо пряко избирателно право, 
при свободно и тайно гласуване. 
 

Член 2 

 
В съответствие със специфичното за нея национално положение, всяка държава-членка 
може да установи избирателни райони за изборите за Европейски парламент или да 
раздели избирателната си територия по друг начин, без като цяло да засяга 
пропорционалния характер на системата на гласуване. 
 

Член 3 

 
Държавите-членки могат да определят минимален праг за разпределението на местата. 
На национално равнище този праг не може да надвишава 5 процента от подадените 
гласове. 
 

Член 4 

 
Всяка държава-членка може да определя таван за разходите на кандидатите по 
обслужване на предизборната кампания. 

                                                 
1 NB : Настоящият документ е консолидирана версия на Правната служба на Европейския парламент въз 
основа на Акта за избирането на представители в Асамблеята чрез всеобщо пряко избирателно право (OВ 
L 278, 8.10.1976 г., стр. 5), изменен с Решение 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО за изменение на Акта за 
избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо пряко избирателно право, приложен към 
Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15) и 
Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г. (ОВ L 283, 21.10.2002 
г., стр. 1). Тази версия се различава от консолидираната версия на Службата за публикации на 
Европейския съюз (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) в две отношения: в нея е добавено тире към член 
6, параграф 1 "- член на Комитета на регионите", вследствие на член 5 от Договора от Амстердам (ОВ C 
340, 10.11.1997 г.), и е налице преномериране в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение на Съвета 
2002/772/ЕО, Евратом. 
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Член 5 

 
1. Петгодишният мандат на членовете на Европейския парламент започва да тече от 
момента на откриване на първото заседание на Парламента след изборите. 
 
Той може да бъде удължен или съкратен по реда на член 10, параграф 2, алинея втора. 
 
2. Мандатът на всеки член на Европейския парламент започва да тече и изтича 
едновременно със срока, посочен в параграф 1. 
 

Член 6 

 
1. Членовете на Европейския парламент гласуват на индивидуално и лично 
основание. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било инструкции и не могат 
да поемат задължителен мандат. 
 
2. Членовете на Европейския парламент се ползват с привилегиите и имунитетите, 
приложими към членовете на Парламента по силата на Протокола от 8 април 1965 г. за 
привилегиите и имунитетите на Европейските общности. 
 

Член 7 

 
1. Статусът на член на Европейския парламент е несъвместим със: 
 
− член на правителството на държава-членка, 
 
− член на Комисията на Европейските общности, 
 
− съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейските общности или на 
Първоинстанционния съд на Европейските общности, 

 
− член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка, 
 
− член на Сметната палата на Европейските общности, 
 
− Европейски омбудсман, 
 
− член на Икономическия и социален комитет на Европейската общност и на 
Европейската общност за атомна енергия, 

 
− член на Комитета на регионите, 
 
− член на комитетите или на другите органи, създадени по силата на Договорите за 
създаване на Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, с 
цел управление на фондовете на Общностите или изпълнение на постоянни преки 
административни задачи, 
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− член на Съвета на директорите, Управителния комитет или на персонала на 
Европейската инвестиционна банка, 

 
− действащо длъжностно лице или служител на институциите на Европейските 
общности или в някой от специализираните органи към тях, или на Европейската 
централна банка. 

 
2. След изборите за Европейски парламент през 2004 г. статусът на член на 
Европейския парламент е несъвместим с този на член на национален парламент. 
 
Чрез дерогация от това правило и без да се засягат разпоредбите на параграф 3: 
 
− членове на ирландския национален парламент, които при следващи избори са 
избрани за членове на Европейския парламент, имат право на двоен мандат до 
момента на следващите избори за ирландски национален парламент, от който 
момент нататък се прилага алинея първа от настоящия параграф; 

 
− членове на парламента на Обединеното кралство, които са също членове на 
Европейския парламент по време на петгодишния мандат, предшестващ изборите за 
Европейски парламент през 2004 г., имат право на двоен мандат до изборите за 
Европейски парламент през 2009 г., когато трябва да се прилага алинея първа от 
настоящия параграф. 

 
3. Наред с това, при обстоятелствата, предвидени в член 8, всяка държава-членка 
може да разшири на национално равнище обхвата на правилата, свързани с 
несъвместимостта. 
 
4. Членове на Европейския парламент, по отношение на които стават приложими 
параграфи 1, 2 и 3 през петгодишния срок, посочен в член 5, се заместват по реда на 
член 13. 
 

Член 8 

 
В съответствие с разпоредбите на настоящия акт, изборната процедура във всяка 
държава-членка се определя от нейните национални разпоредби. 
 
Тези национални разпоредби, които по целесъобразност могат да отчитат 
специфичните условия в държавите-членки, не засягат по същество пропорционалния 
характер на системата на гласуване. 
 

Член 9 

 
Никой не може да гласува повече от веднъж в изборите за членове на Европейския 
парламент. 
 

Член 10 

 



 

PE412.180v02-00 30/61 PR\746440BG.doc 

BG 

1. Изборите за Европейски парламент се провеждат в ден и време, определени от 
всяка държава-членка; за всички държави-членки този ден се избира в рамките на един 
и същи период, започващ в четвъртък сутринта и приключващ в неделя. 
 
2. Резултатите от преброяването в държавите-членки не могат да бъдат обявени 
преди приключване на изборния ден в държавата-членка, чиито избиратели гласуват 
последни в рамките на периода, посочен в параграф 1. 
 

Член 11 

 
1. Съветът, с единодушие и след консултации с Европейския парламент, определя 
срока за провеждане на първите избори. 
 
2. Следващите избори се провеждат в съответния период на последната година от 
петгодишния мандат по член 5. 
 
Ако провеждането на избори в Общността в този срок се окаже невъзможно, Съветът, с 
единодушие и след консултации с Европейския парламент, определя друг срок, най-
малко един месец1 преди края на петгодишния мандат, посочен в член 5, друг срок за 
провеждането на избори, който не надвишава два месеца преди или един месец след 
края на срока, определен по реда на предходната алинея. 
 
3. Без да се засягат разпоредбите на член 196 от Договора за създаване на 
Европейската общност и член 109 от Договора за създаване на Европейската общност 
за атомна енергия, Европейският парламент се събира на заседание, без да е 
необходимо да бъде свикван, първия четвъртък след като изтече един месец от 
приключването на изборите. 
 
4. Правомощията на Европейския парламент, чийто мандат изтича, се прекратяват с 
откриване на първото заседание на новоизбрания Парламент. 
 

Член 12 

 
Европейският парламент проверява правомощията на членовете на Европейския 
парламент.  За тази цел Европейският парламент взема предвид резултатите, 
официално оповестени от държавите-членки, и се произнася по всеки спор, възникнал 
във връзка с разпоредбите на настоящия акт, с изключение на споровете, възникнали 
във връзка с националните разпоредби, към които той препраща. 
 

Член 13 

 
1. Място се освобождава, когато мандатът на член на Европейския парламент е 
прекратен в резултат на оставка, смърт или оттегляне на мандата. 
 
2. При спазване на останалите разпоредби на настоящия акт, всяка държава-членка 

                                                 
1 С изключение на английския и испанския текст, в текста на Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом, 
публикувано в Официален вестник, този срок се определя на една година. 
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определя процедурите за заемане на освободените места за остатъка от петгодишния 
мандат по член 5. 
 
3. Когато в законодателството на държава-членка съществуват изрични разпоредби 
относно оттеглянето на мандата на член на Европейския парламент, мандатът се 
прекратява съгласно тези правни разпоредби.  Компетентните национални органи 
съобщават за това на Европейския парламент.  
 
4. Когато мястото е освободено в резултат на оставка или смърт, председателят на 
Европейския парламент незабавно съобщава на компетентните органи на съответната 
държава-членка. 
 

Член 14 

 
Ако е необходимо, Съветът с единодушие, по предложение на Европейския парламент 
и след консултации с Комисията, приема мерки за прилагането на настоящия акт, след 
като са били положени усилия за постигане на съгласие с Европейския парламент в 
помирителен комитет, състоящ се от Съвета и представители на Европейския 
парламент. 
 

Член 15 

 
Настоящият акт е съставен на английски, гръцки, датски, ирландски, испански, 
италиански, немски, нидерландски, португалски, финландски, френски и шведски език, 
като всички текстове са еднакво автентични. 
 
Приложения І и ІІ са неразделна част от настоящия акт. 
 

Член 16 

 
Разпоредбите на настоящия акт влизат в сила от първия ден на месеца, следващ месеца, 
през който е получено последното от уведомленията, посочени в решението. 
 
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og 
seksoghalvfjerds. 
 
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert- 
sechsundsiebzig. 
 
Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one 
thousand nine hundred and seventy-six. 
 
Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize. 
 
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle 
naoi gcéad seachtó a sé. 
 
Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei. 
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Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze- 
ventig. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
Обединеното кралство ще прилага разпоредбите на настоящия акт само по отношение 
на Обединеното кралство. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ 
 

Декларация по член 14 
 

По отношение на процедурата за работа на Помирителния комитет се прилагат 
разпоредбите на параграфи 5, 6 и 7 от процедурата, предвидена в Съвместната 
декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 4 март 1975 г.1 

                                                 
1 ОВ C 89, 22.4.1975 г., стр. 1. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Начало 

Европейският парламент, избиран чрез всеобщо пряко избирателно право, е съществена 
характеристика на конституционния ред на Европейския съюз. Още през 1951 г., член 
20 от Договора от Париж за създаване на Европейската общност за въглища и стомана 
предвижда Асамблея, която се състои от представители на народите на държавите, 

обединени в Общността. Член 21, параграф 3 гласи: 

Асамблеята изработва предложение за избиране на делегатите посредством 

всеобщи преки избори, в съответствие с единна процедура във всички 

държави-членки.  

Съветът с единодушие приема необходимите разпоредби, като препоръчва на 

държавите-членки да ги възприемат в съответствие с изискванията, 

предвидени в техните конституции.  

Същата разпоредба беше приета с член 138, параграф 3 от Договора от Рим (1957 г.) за 
създаване на Европейската икономическа общност1. 

Общата асамблея на ЕОВС призова настоятелно към изпълнение на разпоредбата още 
през 1954 г2. През 1960 г. Европейската парламентарна асамблея изработи проект на 
Конвенция за въвеждането на преки избори, който представи пред Съвета за 
разглеждане3. Въпреки това, по този въпрос не беше постигнат напредък до момента, в 
който срещата на високо равнище в Хага през декември 1969 г. го възстанови като 
точка от дневния ред на Съвета. Докладът Vedel (1972 г.), възложен от Европейската 
комисия, препоръча ранното изпълнение на разпоредбата от Договора, свързана с 
преките избори.4 Според Vedel не е задължително терминът "единна избирателна 
процедура" да означава, че абсолютна еднаквост на избирателната система трябва да се 
постигне в рамките на един единствен етап: Парламентът би могъл да премине към 
единно избирателно право след като вече е спечелил допълнителна легитимност въз 
основа на първите преки избори.  

През декември 1974 г., на заседание в Париж, под председателството на Valéry Giscard 
d’Estaing, правителствените ръководители взеха решение по принцип да преминат към 
преки избори "възможно в най-кратък срок ... във всеки един момент през или след 
1978 г."5 Това допълни тяхното решение за преобразуване на собствените им ad hoc 
срещи на високо равнище в официален Европейски съвет.  

                                                 
1 Също така, член 108, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.  
2 Доклад Teitgen, комисия по политическите въпроси и външните работи, Документ № 5 1954/1955 и 
резолюция на Общата асамблея, приета на 2 декември 1954 г., във връзка с правомощията на Общата 
асамблея и тяхното упражняване; ЕОВС, ОВ от 11.12.1954 г. 
3 Доклад Dehousse, OВ 37, 2.6.1960 г.  
4 Доклад на работната група, която разглежда въпроса за разширяването на правомощията на 
Европейския парламент, Бюлетин на Европейските общности, Приложение 4/72.  
5 Параграф 12 от комюникето на правителствените ръководители, Париж, 9-10 декември 1974 г., 
Обединеното кралство и Дания се въздържаха. Решението беше потвърдено от Европейския съвет в Рим 
през следващия декември.  
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Европейският парламент започна работа по прегледа на проекта на Конвенция от 1960 
г. Докладът Patijn предложи пряко избиран Парламент с мандат с продължителност от 
пет години1. Съгласно този доклад националните избирателни системи се прилагат 
само на първо време, в продължение на преходен период, докато бъде въведена по-
единна избирателна система, която се очаква да бъде готова своевременно за вторите 
избори. Гласоподаването се провежда в цялата Общност в рамките на определени три 
дни. Двойни парламентарни мандати са допустими, но не поощрявани. Договорен беше 
списък на длъжностите на равнището на ЕО, разглеждани като несъвместими с мандат 
в Европейския парламент. Според доклада 355 места (за тогава деветте държави-
членки) се разпределят пропорционално, както следва: Германия - 71, Обединено 
кралство - 67, Италия - 66, Франция - 65, Нидерландия - 27, Белгия - 23, Дания - 17, 
Ирландия - 13, Люксембург - 6. Привилегиите и имунитетите на пряко избираните 
членове на ЕП съответстват на тези на техните хомолози на национално равнище. 
Националната преценка важи по отношение на допустимата възраст на избирателите и 
кандидатите, попълването на незаети места, правилника за политическите партии и 
условията, свързани с упражняването на мандата на членовете на ЕП. До момента на 
влизане в сила на единната избирателна процедура Парламентът извършва проверка на 
пълномощията на членовете си.  

Докладът Patijn се оказа достатъчно прагматичен и държавите-членки го приеха като 
основа за преговорите в Съвета. Големият проблем пред постигането на споразумение 
продължаваше да бъде отказът на британското правителство да приеме избирателна 
система, основана на пропорционален принцип, при която местата, спечелени в 
Европейския парламент, съответстват като цяло на гласовете, подадени в 
избирателните урни. Въпреки че липсата на единна избирателна процедура беше 
причина за голяма неудовлетвореност в този период, в крайна сметка Парламентът 
действително постъпи правилно, като насочи вниманието си върху въвеждането на 
преки избори на първо време и отложи усъвършенстването на системата за по-късен 
момент. 

Въвеждане на преки избори 

На 20 септември 1976 г. Съветът постигна споразумение относно Акт за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез всеобщо пряко избирателно право. Актът, 
който има статус на първично право и изисква ратификация от всяка държава-членка, 
беше приложен към Решение.2  

Съветът установи камара, състояща се от 410 представители (за деветте тогава 
държави-членки), като четирите най-големи държави-членки разполагаха с еднакъв 
брой места. Въпреки че целта за бъдеща единна избирателна процедура беше 
повторена, за нейното изпълнение не беше определен график. Гласоподаването 
трябваше да се провежда в дните между четвъртък и неделя. До появата на единна 
избирателна процедура, извършваната от Парламента проверка на пълномощията на 
избраните представители вземаше под внимание официалните резултати, обявени в и 
от всяка държава-членка. Установена беше помирителна процедура с Парламента с цел 

                                                 
1 Доклад Patijn, приет на 14 януари 1975 г.; OВ L 32, 11.2.1975 г.  
2 Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом; OВ L 278, 8.10.1976 г.  
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изглаждане на подробностите1. След известно забавяне, първите избори за Европейски 
парламент бяха проведени през юни 1979 г.  

Скоро след това новоизбраният парламент започна работа по превръщането на Акта от 
1976 г. в единна избирателна процедура. При изготвянето на доклада Seitlinger 
вниманието беше насочено към въпроса за разширеното прилагане на 
пропорционалното представителство.2 Той предложи избирателни райони, като в 
листите са включени няколко имена - на между трима и петнадесет на брой членове на 
ЕП, местата се разпределят по системата D’Hondt и съществува възможност за 
преференциално гласуване за отделни кандидати от листите. В доклада беше 
отбелязано, че е възможно отклонение от нормата въз основа на "специални географски 
или етнически фактори". Наред с това Seitlinger настояваше гражданите на една 
държава-членка, които пребивават в друга за период с продължителност над пет 
години, да получат правото да гласуват в страната на пребиваване. Предложено беше 
периодът за гласуване да бъде намален до два дни (неделя и понеделник). Въпреки 
това, с оглед на политическото положение като цяло в Общността, наред с 
продължаващия отказ на Великобритания да изостави системата на обикновено 
мнозинство в избирателни райони с по един кандидат, в Съвета не беше възможно 
постигането на напредък.  

Подобна беше участта на Reinhold Bocklet, определен за докладчик по въпроса през 
следващия мандат, 1984-1989 г. Усилията му бяха осуетени от британска страна. Дори 
при проявената от него находчивост не беше постигнато съчетание на 
пропорционалните и непропорционалните избирателни системи в рамка, която да бъде 
с право наречена "единна" и която същевременно да води до съгласие в рамките на 
Парламента или на Съвета.  

Падането на Берлинската стена и интеграцията на Източна Германия към Общността 
направиха необходим прегледа на броя на германските представители в Европейския 
парламент. След изборите от 1989 г., Karel De Gucht беше назначен за докладчик по 
този въпрос. Той изготви два успешни "междинни доклада", които доведоха до 
напредък. В първия доклад De Gucht повтори направеното по-рано от Парламента 
предложение за използване на системата D’Hondt.3 Обезпокоен от понижената 
избирателна активност през 1984 г. и 1989 г., той представи за разискване въпроса за 
това как следва да бъде провеждана и финансирана изборната кампания за Европейския 
парламент. Във втория си доклад De Gucht предложи увеличаване на броя на местата за 
обединената вече Германия до 99, като Франция, Италия и Обединеното кралство 
остават с по 87 места всяка4. Най-накрая, De Gucht предложи допълваща система, при 
която две трети от британските места може да се избират с обикновено мнозинство в 
избирателни райони с по един кандидат, но оставащата една трета се разпределя 
пропорционално на общия брой гласове за всяка партия.  
                                                 
1 Обединеното кралство и Дания приложиха декларации относно техните отвъдморски територии; 
Германия приложи декларация относно Берлин.  
2 Доклад Seitlinger, приет на 10 март 1982 г с 158 гласа "за", 77 - "против" и 27 - "въздържал се"; OВ L 87, 
5.4.1982 г. Въпреки това, вж. критичното становище на комисията по правни въпроси (докладчик 
D’Angelosante).  
3 Доклад De Gucht, приет на 10 октомври 1991 г. с 150 гласа "за", 26 - "против" и 30 - "въздържал се"; OВ 
L 280, 28.10.1991 г. 
4 Доклад De Gucht, приет на 10 март 1993 г. с 207 гласа "за", 79 - "против" и 19 - "въздържал се"; OВ L 
115, 26.4.1993 г.  
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При все това, въпреки усилията на Парламента, едва изборът на лейбъристко 
правителство в Обединеното кралство през май 1997 г., съчетан с подкрепата от 
либерал-демократите, доведе до окончателното преодоляване на проблемното 
положение във връзка с избирателната система. За изборите през 1999 г. във 
Великобритания беше въведена система на затворени листи, с пропорционално 
регионално представителство1. Подобни реформи бяха проведени във Франция, 
своевременно преди изборите през 2004 г.  

Благоприятно изменение на Договора 

Междувременно, Договорът от Маастрихт (1992 г.) отбеляза категоричен напредък в 
областта на гражданството на Европейския съюз. Член 8б, параграф 2 гласи следното: 

... всеки гражданин на Съюза, пребиваващ в държава-членка, чийто 

гражданин не е, има право да избира и да бъде избиран в изборите за 

Европейски парламент в държавата-членка, където пребивава постоянно при 

същите условия, както и гражданите на тази държава. Това право се 

упражнява при спазване на подробните разпоредби, които се приемат преди 

31 декември 1993 г. от Съвета, с единодушие по предложение на Комисията и 

след консултация с Европейския парламент; тези разпоредби могат да 

предвиждат дерогации, когато са оправдани от проблеми, специфични за 

държава-членка.
2
  

Това е ценно, тъй като предостави правно основание за мерки за насърчаване на 
транснационалната политика в областта на изборите и за повишаване на активността на 
гражданите.  

Същевременно Договорът от Маастрихт измени член 138 с цел да предостави на 
Парламента правото на съгласие с предложението на Съвета за единна избирателна 
процедура. Той също така въведе нов член 138а, който гласи следното:  

Политическите партии на европейско равнище са важен фактор за 

интеграцията в рамките на Съюза. Те допринасят за формирането на 

европейско съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите 

на Съюза. 

Победата на Tony Blair през май 1997 г. оказа благотворно въздействие върху 
последния етап от Междуправителствената конференция, която доведе до 
подписването на Договора от Амстердам. Първо, новият договор ограничи числеността 
на членовете на Парламента до 700 - с 99 членове за Германия и с по 87 - за Франция, 
Италия и Обединеното кралство3. След това добави нова, защитна клауза, която гласи:  

                                                 
1 В Северна Ирландия се прилагаше правото на един прехвърляем глас от 1979 г. поради сериозната 
необходимост от това мнението на малцинството в Провинцията да се вземе под внимание. През 1999 г. 
10-има либерал-демократи, 2-ма от "Зелените", 2-ма членове на Plaid Cymru и 3 на UKIP (Партия за 
независимост на Обединеното кралство) бяха избрани в Парламента, което доказва значението на 
пропорционалното представителство за легитимирането на Европейския парламент.  
2 По-късно член 19, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО). Договорът от 
Маастрихт направи необходимо преразглеждането на Акта от 1976 г., в Решение 93/81 на Съвета; OВ L 
33, 9.2.1993 г. 
3 Член 138, параграф 2, впоследствие член 190, параграф 2.  
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В случай на изменение на настоящия параграф броят на избраните 

представители във всяка държава-членка трябва да осигури подходящо 

представителство на народите, обединени в Общността.  

Трето, Договорът от Амстердам включи нова алинея, съобразно която мандатът на 
Парламента е с продължителност от пет години1. Четвърто, новият договор измени 
член 190, параграф 4 (предишен член 138, параграф 3), както следва: 

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.2 

Тези промени отразиха по-прагматичния подход на Парламента, отразен в доклада De 
Gucht. По-специално, те биха позволиха на Ирландия да продължи да прилага правото 
на един прехвърляем глас, вместо метода на най-голямата средна величина.  

Най-накрая, с Договора от Амстердам беше добавен полезен нов член 190, параграф 5: 

Европейският парламент определя статута и общите условия за 

изпълнението на функциите на неговите членове, след становище на 

Комисията и с одобрението на Съвета, който действа с единодушие. 

Докладът Anastassopoulos 

Непосредствено след подписването на Договора от Амстердам през 1997 г. комисията 
по институционални въпроси назначи заместник-председателя на Парламента, Georgios 
Anastassopoulos, за свой докладчик по избирателната процедура. Неговата задача беше 
да провери дали би могло да се постигне споразумение по ново предложение въз 
основа на преразгледания член 190, параграф 4, т.е. дали "принципите, общи за всички 
държави-членки", предлагат по-добра основа за постигане на единство в сравнение с 
една "уеднаквена процедура във всички държави-членки".  

Anastassopoulos установи "много широк консенсус" между държавите-членки по редица 
общи принципи, включително - и не на последно място - пропорционалното 
представителство. Той изостави идеята за опит за обособяване на идентични 
териториални избирателни райони, но настоя върху тяхното създаване в държави-
членки с население от над 20 милиона. По-специално, той повдигна въпроса за това 
дали не би било възможно част от местата - 10% съобразно неговото предложение - да 
бъдат разпределени пропорционално от транснационалните (балансирани по 
отношение на половете) листи, считано от изборите през 2009 г. Според доклада 
националните прагове следва да останат незадължителни. Преференциалното гласуване 
се насърчава като стимул за активността на гласоподавателите. Двойните 
парламентарни мандати се забраняват. Anastassopoulos предложи изборите да бъдат 
провеждани не през юни, а през май (за да бъдат избегнати летните ваканции в 
северните държави-членки) и времето за гласуване да се ограничи до максимум два 
дни. Изключително важният доклад Anastassopoulos беше приет от Парламента на 15 
юли 1998 г. с 355 гласа "за", 146 - "против" и 39 - "въздържал се".3  

                                                 
1 Този член, който стана член 190, параграф 3, единствено кодифицира Акта от 1976 г.  
2 Подчертано от докладчика.  
3 OВ С 292, 21.9.1998 г. Резолюцията на Парламента е представена в Приложение I към Изложението на 
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През 2002 г. Съветът измени Акта от 1976 г., с цел кодифициране на повсеместното 
въвеждане на пропорционално представителство, изричното разрешаване на правото на 
един прехвърляем глас и преференциалното гласуване, предвиждане на териториални 
избирателни райони, установяване на максимален праг в размер на 5 процента, 
постепенно отменяне на двойния мандат и допускане на прилагането на националното 
право по отношение на оттеглянето на мандати и запълването на свободни места1. По-
смелите предложения, съдържащи се в доклада Anastassopoulos на Парламента, не бяха 
приети от Съвета.2  

Ница, Лаакен и Конвентът 

Парламентът не успя да повдигне въпроса за своята избирателна процедура на 
Международната конференция в Ница. Вместо това, заключителният етап от 
конференцията през декември 2000 г. беше белязан от болезнения конфликт във връзка 
с преразпределянето на местата в Парламента. В края на краищата, броят на членовете 
на ЕП за 2004-2009 г. (за тогава двадесет и петте държави-членки) трябваше да 
достигне 732: Германия запази 99-те си места, Франция, Италия и Обединеното 
кралство запазиха равен брой места - по 78, а Испания и Полша - по 54. (По-късно, при 
присъединяването на България и Румъния, беше постигнато споразумение за 736 места, 
считано от 2009 г.: отново Германия запазва 99 места, местата на Франция, Италия и 
Обединеното кралство са намалени до 72 за всяка от трите държави, а на Испания и 
Полша - до 50 за всяка.) 

Договорът от Ница измени член 190, параграф 5, както следва: 

Европейският парламент, след като поиска становището на Комисията и с 

одобрението на Съвета, който приема решение с квалифицирано 

мнозинство, приема правилата и общите условия за изпълнението на 

задълженията на неговите членове. Всички правила или условия във връзка с 

данъчното облагане на действащи или бивши членове изискват 

единодушно решение на Съвета.
3 

Член 191 беше изменен, с цел създаване на правно основание за изработването на 
статут за европейските политически партии. Съветът получава правото да установява 
разпоредби по отношение на европейските партии и по-специално тяхното 
финансиране, като взема решения съвместно с Парламента.  

По пътя на преодоляване на разочарованието от Договора от Ница, Декларацията от 
Лаакен постави редица съществени въпроси относно бъдещата роля на Европейския 
парламент. „Следва ли ролята на Европейския парламент да бъде засилена? Следва ли 
да разширяваме правото на съвместно вземане на решения или не? Следва ли начинът, 
по който избираме членове на Европейския парламент, да бъде преразгледан? Следва 
ли да бъде създаден общоевропейски избирателен район или избирателните райони да 
                                                                                                                                                         
мотивите.  
1 Решение на Съвета от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г. за изменение на Акта за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез всеобщо пряко избирателно право; OВ L 283, 21.10.2002 г. 
2 За повече подробности, вж. "Дебат относно системата за избиране на членове на Европейския 
парламент" от д-р George N. Anastassopoulos, чието предисловие е дело на проф. Dimitris Th. Tsatsos 
(член на ЕП), Athens & Brussels, 2002 г.  
3 Подчертано от докладчика. 
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продължат да се определят на национално равнище? Възможно ли е двете системи да 
бъдат съчетани?“ Същевременно трябва да се признае, че по времето, когато тези 
въпроси бяха обсъждани от конституционния Конвент, на въпроса за избирателната 
система не се отдаваше толкова голям приоритет, колкото на въпроса за правомощията 
и мястото на Парламента в междуинституционалния баланс.1  

По време на Конвента беше предложено, съвсем логично, избирателната система да 
бъде предмет на закон или рамков закон на Съвета, приет с единодушие, по инициатива 
на Европейския парламент и с неговото одобрение.2 По отношение на състава на 
Парламента, Конвентът предложи Европейският съвет да взема, с единодушие, по 
инициатива на Европейския парламент и с неговото одобрение, решение в тази област. 
Броят на членовете на ЕП не трябваше да надвишава 736. „Представителството на 
европейските граждани се осигурява и се изчислява по низходящ пропорционален 
принцип, като се фиксира минимален праг от четири представители за всяка държава-
членка.“3 Освен това, задължителна правна сила трябваше да придобие Хартата на 
основните права, в член 39 от която се посочва, че всеки гражданин на Съюза има 
право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейския парламент в държавата-
членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.  

МПК от 2003-04 г., която продължи работата на Конвента, не внесе никакви 
процедурни промени, но измени съответната разпоредба (понастоящем член I-20, 
параграф 2), която гласи, както следва: 

Европейският парламент се състои от представители на гражданите на 

Съюза. Техният брой не надвишава седемстотин и петдесет. 

Представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с 

минимален праг от шест представители за държава-членка. Никоя държава-

членка не получава повече от деветдесет и шест места. 

Въпросната разпоредба беше доста подобна на предложението, отправено от Германия 
по времето на преговорите в Маастрихт, което обаче тогава беше отхвърлено. 
Предполагаше се, че значението на промяната на историческата формулировка – от 
„представители … на народите на обединените в Общността държави“ на 
„представители на гражданите на Съюза“ – е убягнало на някои наблюдатели. 
Въпреки че не се счита, че терминът „народи“ има точно правно значение в настоящия 
Договор, промяната му на „граждани“ не беше случайна: действително, въздигането на 
гражданина на ЕС беше изтъквано навсякъде в конституционния договор4. А 
представителите на Парламента на Конвента и на последвалата МПК се надяваха, че 
промяната ще насърчи по-нататъшното развитие на транснационалната политика, като 
същевременно доведе до по-голямо популяризиране на идеята за постнационалното 
политическо пространство.  

                                                 
1 Докладчикът беше член на Конвента за бъдещето на Европа (2002-03 г.), както и един от тримата 
представители на Парламента на МПК през 2007 г.  
2 Член III-232 от проекта на Договор за създаване на Конституция за Европа (2003 г.)  
3 Член I-19, параграф 2 от проекта на Договор за създаване на Конституция за Европа (2003 г.) 
4 Най-вече член I-45(2), който гласеше: „В рамките на Съюза гражданите се представляват пряко в 
Европейския парламент“ (възпроизведен по-късно от Договора от Лисабон, член 10(2) от Договора за 
Европейския съюз). 
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Договорът от Лисабон 

Случаят с неотдавнашния „период на размисъл“ и преговорите относно Договора от 
Лисабон е по-познат. Докато обаче въпросът за избирателната процедура не предизвика 
никакви противоречия по време на предоговарянето на конституционния договор, 
такива възникнаха във връзка с предложението за преразпределяне на местата в 
Парламента, който ще бъде избран през 2009 г. Парламентът изпълни искането на 
Европейския съвет от юни 2007 г. да представи предложение за преразпределяне на 
местата в ЕП. В Доклада Lamassoure-Severin (2007 г.) Парламентът успя да даде 
убедително определение на начина, по който на практика следва да се прилага 
принципът на намаляваща пропорционалност: „съотношението между населението и 
броя на местата, определени за всяка държава-членка, следва да се променя в 
зависимост от съответното население, така че представител на държава-членка с по-
многобройно население да представлява повече граждани отколкото представител на 
държава-членка с по-малобройно население, и обратно, като същевременно държава-
членка с по-малобройно население следва да разполага с не повече места от държава-
членка с по-многобройно население“.1  

Една от държавите, обаче, Италия, се противопостави на предложението, според което 
тя трябваше да получи 72 места в сравнение с Обединеното кралство (73) и Франция 
(74). Точно преди края на конференцията беше постигнат компромис, съгласно който 
броят на членовете на ЕП беше увеличен на 751, т.е. 750 плюс председателя, като 
допълнителната бройка беше предоставена на Италия. За съжаление обаче, това 
споразумение нарушава стриктното прилагане на принципа на намаляващата 
пропорционалност (както то е определено от Парламента), тъй като един италиански 
член на ЕП би представлявал по-малко лица, отколкото свой колега от Испания, 
въпреки че Испания има по-малобройно население, отколкото Италия.2  

Въпреки отклонението от принципа, определението на Lamassoure-Severin за 
намаляваща пропорционалност беше прието, поне на теория, както от Парламента, така 
и от Съвета, и не се очаква да претърпи промяна в близко бъдеще. В същото време, тъй 
като Договорът от Лисабон още не е влязъл в сила, изборите през 2009 г. ще се 
проведат въз основа на Договора от Ница (736 места, като всяка от отделните държави-
членки получава между 5 и 99 места). При все това, спорно е дали формулата от 
Лисабон за „750 плюс 1 за Италия“ следва да просъществува до изборите за Парламент 
през 2014 г. При всички случаи трябва да се направи ново разпределение на местата 
преди 2014 г., не само за да се отчете демографската промяна, но и с оглед на 
приемането на нови държави-членки.3  

Във всеки случай, след кратката борба относно парламентарните места, на 13 декември 
                                                 
1 Параграф 6 от Доклада Lamassoure-Severin , приет на 11 октомври 2007 г. с 378 гласа „за“, 154 „против“ 
и 109 „въздържали се“. A6-0351/2007 (ОВ C 227 E, 04.09.2008 г, стр. 132). 
2 Политическото споразумение относно преразпределянето на местата беше потвърдено от Европейския 
съвет на 14 декември 2007 г. Решението, отнасящо се до член 14, параграф 2 от ДЕС, ще бъде прието 
официално единствено след влизането в сила на Договора от Лисабон – въпреки че член 2 от Протокол 
№ 36 относно преходните разпоредби гласи: „своевременно преди изборите за Европейски парламент 
през 2009 г.“  
3 В случай че Хърватия се присъедини по време на мандата на Парламента през 2009-14 г., нейните места 
ще бъдат временно прибавени към вече съществуващите 751, какъвто беше прецедентът с България и 
Румъния.  
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2007 г. Договорът от Лисабон най-накрая беше подписан. Член 14 от преразгледания 
Договор за Европейския съюз гласи следното1: 

1. Европейският парламент осъществява, съвместно със Съвета, 

законодателни и бюджетни функции. Той осъществява функции по 

политически контрол и консултативни функции в съответствие с условията, 

предвидени в Договорите. Той избира председателя на Комисията.  

2. Европейският парламент се състои от представители на гражданите на 

Съюза. Техният брой не надвишава седемстотин и петдесет, плюс 

председателя. Представителството на гражданите е регресивно 

пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава-

членка. Никоя държава-членка не получава повече от деветдесет и шест 

места. 

Европейският съвет приема с единодушие, по инициатива на Европейския 

парламент и с неговото одобрение, решение, с което се определя съставът на 

Европейския парламент при спазване на посочените в първа алинея принципи.  

3. Членовете на Европейския парламент се избират за срок от пет години въз 

основа на всеобщо пряко избирателно право, при свободно и тайно гласуване. 

4. Европейският парламент избира измежду членовете си председател и 

Бюро. 

Член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи следното: 

1. Европейският парламент изготвя предложение за установяване на 

необходимите разпоредби за избиране на неговите членове чрез всеобщо пряко 

избирателно право, съгласно уеднаквена процедура във всички държави-членки 

или в съответствие с принципите, общи за всички държави-членки.  

Съветът, като действа с единодушие, в съответствие със специална 

законодателна процедура и след одобрение от Европейския парламент, който 

се произнася с мнозинство от съставляващите го членове, установява 

необходимите разпоредби. Тези разпоредби влизат в сила, след като бъдат 

одобрени от държавите-членки в съответствие с техните конституционни 

изисквания. 

2. Европейският парламент, като действа чрез регламенти, по своя 

собствена инициатива в съответствие със специална законодателна 

процедура, след като поиска становището на Комисията и с одобрението на 

Съвета, приема правилата и общите условия за изпълнението на 

задълженията на неговите членове. Всички правила или условия във връзка с 

данъчното облагане на действащи или бивши членове изискват единодушно 

решение на Съвета.  

Въпреки факта, че по време на предоговарянето на конституционния договор 

                                                 
1 Позоваванията на Договора от Лисабон са взети от консолидирания текст на Договорите, ОВ C 115, 
9.5.2008 г. 
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Парламентът се въздържа да оказва натиск за уеднаквена избирателна процедура или, 
както беше споменато, за реформиране на режима на привилегиите и имунитетите, в 
други области беше постигнат значителен напредък. През 2003 г. беше представен 
първият статут за европейските политически партии, който през 2007 г. обхвана и 
политическите фондации1. По същия начин, през 2005 г. най-накрая беше договорен 
уставът на членовете на Европейския парламент.2  

Подобрение на настоящата система 

Междувременно Комисията се върна към въпроса за правото на гражданите, които 
живеят в друга държава-членка, различна от собствената им държава, да гласуват и да 
се кандидатират в избори за ЕП, а именно, нарастващ брой лица, представляващи близо 
2% от общото население на ЕС. Понастоящем Комисията, основателно загрижена 
относно продължаващия спад в избирателната активност по време на европейския вот, 
полага усилия за преразглеждане 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.3 

Парламентът подкрепя предложенията на Комисията за опростяване на 
бюрократичните процедури, свързани с регистрацията с цел гласуване и участие като 
кандидати в избори, както и с проверката от страна на държавите-членки дали такива 
регистрации отговарят на условията. В същото време, Парламентът се противопоставя 
на съдържащата се в законодателството от 1993 г. обща забрана, съгласно която никой 
не може да се кандидатира в повече от една държава-членка по време на едни и същи 
избори, и се обръща към Съвета с искане за облекчаване на настоящите ограничения. 
Парламентът обосновава позицията си с факта, че докато с член 8 от Акта от 1976 г. се 
забранява двойното гласуване, такава изрична забрана не съществува по отношение на 
кандидатирането в избори и в допълнение, разширяването на транснационалния 
характер на политическата система на ЕС до известна степен зависи от потенциалната 
възможност да се гласува за кандидати с гражданство на друга държава. Парламентът 
също така се стреми да гарантира, че държавата по пребиваване не е длъжна 
автоматично да предотврати гласуването от страна на даден гражданин, ако той или тя 
е лишен/а от избирателните си права в друга държава. Членовете на ЕП са на мнение, 
че и в двата случая заинтересованите държави са тези, които трябва да вземат решение 
въз основа на конкретните обстоятелства, с цел предотвратяване на дискриминация. Те 
се позовават на разпоредбата, въведена от Договора от Маастрихт, съгласно която 
всеки гражданин има право да гласува и да бъде избиран при избори за Европейски 
парламент в държавата-членка, на чиято територия пребивава, при същите условия, 
както и гражданите на тази държава.4  
                                                 
1 Съответно Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. 
относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище, OВ L 297, 15.11.2003 
г., както и Регламент (ЕО) № 1524/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2007 г., 
OВ L 343, 27.12.2007 г. 
2 Решение на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на 
Европейския парламент (2005/684/EО, Евратом), OВ L 262, 07.10.2005 г. 
3 OВ L 329, 30.12.1993 г.  
4 Докладът Duff (A6-0267/2007) относно предложението за директива на Съвета за изменение на 
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, 
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Национално гражданство и гражданство на ЕС 

Когато по време на Лисабонската МПК Италия се противопостави на броя на 
полагащите й се места в Парламента след 2009 г., възраженията й донякъде изхождаха 
от твърдението, че с новия Договор съставът на Парламента вече няма да се изгражда 
въз основа на населението, а на гражданите. Тези две понятия са различни, разбира се, 
най-вече в държавите като Италия, които са по-невъзприемчиви в сравнение с другите 
страни към идеята да натурализират своите имигранти. В същото време, според 
Евростат не е възможно да се подадат точни цифри, особено в сегашния период на 
широкомащабно движение на хора в рамките на вътрешните граници на ЕС. Евростат 
продължава да спори, в тон с конвенциите на ООН, че общото постоянно население е 
най-надеждната база за сравнение в демографско отношение. Според изчисленията на 
Евростат, 94% от населението на ЕС пребивава в своята държава-членка по произход, 
4% не са граждани на ЕС и само 2% са граждани на ЕС, пребиваващи в друга държава-
членка. 

Следва да се припомни, че определението за гражданин на ЕС зависи изцяло от 
придобиването на гражданство на държава-членка на ЕС. Не съществува възможност за 
придобиване на гражданство на ЕС, без да се притежава национално гражданство на 
държава-членка. Може да се съжалява, че в почти всички държави-членки процедурата 
по натурализация и получаването на двойно гражданство се усложнява все повече в 
сравнение с преди. А държавите-членки действат самостоятелно, без да отчитат ефекта, 
който техните действия оказва върху развитието и качеството на гражданството на ЕС. 

Подобни тенденции на едностранчивост са донякъде в разрез с продължаващите усилия 
за преразглеждане на Договорите за ЕС по благоприятен за гражданите начин. 
Договорът за Европейския съюз, изменен с Договора от Лисабон, например дава ясно 
определение за това, какво означава гражданството на ЕС: 

Член 9 

Във всички свои дейности Съюзът зачита принципа на равенство между 

гражданите, които се ползват от еднакво внимание от страна на 

институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Всяко лице, което 

притежава гражданство на държава-членка, е гражданин на Съюза. 

Гражданството на Съюза се добавя към националното гражданство и не го 

заменя. 

Член 10 

1. Функционирането на Съюза се основава на представителната демокрация. 

2. В рамките на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския 

парламент. 

(...) 

Следователно ЕС не притежава едно общо определение относно гражданството на 

                                                                                                                                                         
пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани. Приет на 26 септември 2007 г. (OВ C 219 E, 
28.8.2008 г., стр. 193). Въпросът остана неразрешен.  
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Съюза, а 27 национални варианта. Озадачаващо е разнообразието от закони относно 
националното гражданство, съществуващи в отделните държави-членки.1 Някои 
държави предоставят специални привилегии на граждани на трети страни с възходящи 
връзки по родствена линия; други категорично не го правят. Някои държави 
предоставят права на пребиваване на субекти от бившите колонии; други – не. 
Държавите-членки третират гражданските права на своите отвъдморски или зависими 
територии по много различни начини. Досега не е бил правен опит от страна на ЕС да 
хармонизира тези закони, въпреки че между държавите-членки има много примери на 
копиране на закони. Съдът на Европейските общности потвърди, че правото на 
държавите-членки сами да определят собствени правила относно придобиването или 
изгубването на национално гражданство е ограничено от необходимостта за зачитане 
на правото на ЕС.2  

В този контекст, неотдавнашното решение на Испания да натурализира голям брой 
имигранти, без да се консултира със своите партньори, стана обект на особено 
внимание.Ясно е, че тъй като законите относно националното гражданство са много 
различни, няма равни условия за достъп до право на гражданство на ЕС между 
отделните държави-членки. Освен това, положението на граждани на дадена държава-
членка, които пребивават продължително на територията на друга държава-членка, 
също не е еднакво. Това важи особено за случаите, когато става дума за изгубване на 
право в държавата-членка по произход и (не)възможността за придобиването му, 
според случая, в приемащата държава.3 Ако се добави гамата от 27-те сложни 
избирателни закона към 27-те закона за гражданството, бързо може да се направи 
извод, че за Съюза би било крайно непрактично и неразумно да дава ход на програма за 
всеобща хармонизация.4  

Би могло да изглежда, например, че съществува реална възможност да се разшири още 
повече обхватът на законодателството на ЕС относно правото на участие в избори за 
ЕП и в общински избори, така че то да обхване също така участието в национални и 
регионални парламентарни избори. Подобна инициатива на равнище ЕС със сигурност 
би предизвикала обвинения от страна на националните парламенти, че е в несъмнено 
нарушение и на двата принципа - както на принципа на субсидиарност, така и на 
принципа на пропорционалност. Възможно най-голямото постижение, за което може да 
има надежда, е държавите-членки да се съгласят да упражнят открит метод на 
координация в тези области.  

В допълнение, дори е възможно ключова група от държави с федерална ориентация да 
направи опит за засилено сътрудничество в областта на избирателното право. Друг 
                                                 
1 Вж. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk and Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Институт за изследване на европейската интеграция, 
Австрийска академия на науките, Виена, януари 2006 г.  
2 Вж. например Дела C-369/90 Micheletti[1992]. 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). 
3 Например гражданите на Обединеното кралство губят правото си да гласуват на избори в Обединеното 
кралство, ако са пребивавали 15 години в чужбина.  
4 До този момент с основание подходът на ЕС беше предпазлив: вж. Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–
членки; OВ L 158, 30.4.2004 г.  
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начин за развитие на политическите права на гражданите на ЕС без официална намеса 
от страна на ЕС би било разширяването на правата за двустранно реципрочно 
избирателно право, каквото съществува между Обединеното кралство, Ирландия, 
Кипър и Малта1. Възможно е също така да се очаква петиция по въпроса за 
избирателните права съгласно новите разпоредби от Договора от Лисабон относно 
гражданската инициатива2 Във всеки случай, ако политическият климат стане по-
благоприятен за развиване на политическия аспект на гражданството на ЕС, Съветът 
може винаги да предприеме действия за разширяване на обхвата на гражданските 
права, без да трябва да се преминава през целия съпътстващ процес на една 
междуправителствена конференция3.  

Каквото и сближаване да може да бъде постигнато в областта на избирателното право, 
явният проблем с разпределението на местата в Европейския парламент ще продължи 
да съществува.  Дали промените на член 14 от Договора за Европейския съюз, въведени 
с Договора от Лисабон, действително имат значение в този контекст? Не следва ли по-
скоро да броим гражданите на ЕС, отколкото жителите на държавите? Ако да, кой 
точно е гражданин на Европейския съюз? Или да следваме убежденията на James 
Madison, според който в републиката парламентарното представителство е по-скоро 
право по рождение отколкото гражданска привилегия? Според подхода на Madison 
Европейският парламент представлява не само de jure гражданите на ЕС (както е 
официално определено в Договора за ЕС), но също представлява и има задължение да 
се грижи за всяко друго лице, което пребивава на територията на Съюза, включително 
непълнолетните лица и натурализираните граждани. В такъв случай, при равни други 
условия, традиционният метод за разпределение на местата в Парламента въз основа на 
общия брой жители – да не споменаваме преброяването на гласовете в Съвета, – 
продължава да изглежда правилният метод и следва да не изменя, поне не без 
задълбочено обмисляне.  

Предложения за реформа
4
 

Ясно е, че ЕС вече постигна значителен напредък при установяването на основните 
условия за единни избори за Европейски парламент, въпреки липсата на единен закон 
за изборите. Няколко от проблемите, срещнати от предишните докладчици по това 
досие, вече са задоволително разрешени, а именно: 

• във всички държави-членки е установена форма на пропорционално 
представителство; 

• премахнат е двойният мандат; 

                                                 
1 За по-задълбочено разглеждане на тези въпроси вж. Jo Shaw, Трансформация на гражданството в 
Европейския съюз: избирателни права и преструктуриране на политическото пространство,Cambridge, 
2007 г.  
2 Член 11 ДЕС.  
3 Член 22 от ДЕО.  
4 Докладчикът изразява благодарност за стимула, който дадоха участниците в семинара на тема 
„Гражданство и избирателна процедура“, проведен в Брюксел на 25-26 март 2008 г. Писмени работи бяха 
представени от Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann и Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken 
Ritchie и Jo Shaw. Писмените работи и резюме на разискванията могат да бъдат намерени на: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN  
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• създадени са и се финансират политически партии и фондации на европейско 
равнище; 

• предстои хармонизиране на реда и условията, приложими за членовете на ЕП; 

Съществува друга категория въпроси, които в началото на  процеса на въвеждане на 
преки избори може би са изглеждали проблематични, но които, благодарение на опита, 
вече не са такива – като например възможността за участие в изборите на независими 
кандидати и контрола на разходите за изборите. В този аспект изглежда не са 
възникнали проблеми само поради прилагането на национална преценка и избирателни 
практики.  

Въпреки постигнатия до този момент напредък, целта на настоящия доклад е да се 
започне преразглеждането на Акта от 1976 г. за избирането на членове на Европейския 
парламент чрез всеобщо пряко избирателно право. Моментът - десет години след като 
Парламентът за последно разгледа досието с Доклада Anastassopoulos и цели шест 
години преди да влезе в сила каквато и да било реализуема реформа на избирателната 
процедура (през 2014 г.), - изглежда подходящ за започване на допълнителни реформи.  

Значението и правомощията на Парламента са се увеличили значително от 1979 г. Това 
не е отразено при осъществените след тази дата доста ограничени преразглеждания на 
Акта от 1976 г. Ако и когато Договорът от Лисабон влезе в сила, членовете на ЕП ще 
получат още повече правомощия, отколкото имат днес. 

Парламентът се нуждае и заслужава избирателна система и вътрешна организация, 
която е съизмерима с новите му задължения. Преди всичко, необходимо е да се засили 
неговият авторитет в очите на обществеността, така че той да се превърне във фокус на 
новото европейско политическо пространство, да стане приет форум на единния 
политически пазар, който определя европейските закони и бюджет и контролира 
изпълнителната власт. Днес търсенето на политическа легитимност се накърнява от 
продължаващия спад в избирателната активност, от оскъдното медийно покритие, от 
апатията на политическите партии и дори от скритата завист на някои национални 
парламенти поради нарастващите му правомощия1.  

Може ли формална реформа на избирателната процедура да разреши тези проблеми? 
Следва внимателно да определим нашите критерии за започване на нов цикъл от 
реформи. Ние не се стремим към уеднаквяване само заради самото уеднаквяване. 
Нашият подход при разрешаването на забелязаните на национално равнище проблеми 
следва да бъде реалистичен. Използваният по необходимост постепенен подход през 
годините успя да постигне много от целите, които бяха изразени от бащите-основатели 
на Съюза през 50-те години. Тази реформа най-вероятно няма да бъде последна: 
силните парламенти с готовност се адаптират към социалните и политически 
обстоятелства. В случая на ЕС темпото и обхватът на бъдещото разширяване са 
неизвестен фактор от съществено значение. Без да знаем какви ще бъдат бъдещите 
размер и форма на Съюза, би било безразсъдно смело да се опитваме днес да 
определим окончателната съдба на постнационалната парламентарна демокрация в 
Европа.  
                                                 
1 Вж. приложение ІІ. Общата избирателна активност е намаляла от 63.0 процента през 1979 г. ди 45.6 
процента през 2004 г.  
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Но поне знаем достатъчно относно алтернативните сценарии за бъдещето на Европа, за 
да можем да бъдем сигурни, че в сърцевината на нейната система на управление следва 
да бъде - и ще бъде - силен, жизнен, пряко избран Парламент.  

Следователно остава значителен брой важни въпроси, които, ако бъдат разрешени 
ефективно, биха допринесли за уеднаквяване в по-голяма степен на изборите за 
Парламент в бъдеще в сравнение с миналото и биха оказали ползотворно влияние за 
сближаването, легитимността, ефикасността и плурализма. Необходим е преглед на 
използваните различни национални избирателни системи, за да се изгладят най-
големите различия и аномалии. 

Сред важните предложения за реформа, отправени в настоящия доклад, са: 

1) да стане задължително установяването на териториални избирателни райони в 
държавите-членки с по-голямо население: доказано е, че колкото по-малък е 
избирателният район, толкова по-високо е равнището на ангажираност на 
избирателя; 

2) да се разреши създаването на избирателни райони за конкретни езикови 
общности; 

3) да се настоява за преференциално гласуване според системата на 
„полуоткритите“ листи (индивидуални гласове за кандидатите в рамките на 
партийната листа, което дава възможност за отхвърли партийната подредба на 
листата), и да се забранят „закритите“ листи (с които се гласува само за 
партията)1; 

4) да се установи броят на местата, избрани от национални или регионални листи, 
на 750, и те да варират от 5 до 95 за държава-членка; 

5) да се въведе редовен преглед на действителното разпределение на 750-те места 
по време на всеки парламентарен мандат в съответствие с приетия критерий за 
намаляваща пропорционалност;  

6) да се създаде транснационален избирателен район за малък брой допълнителни 
места - преференциална система на „полуоткрити” листи с балансирано 
представителство на мъже и жени; 

7) да се позволи на кандидатите да участват в повече от една листа за едни и същи 
избори, и да се улесни гласуването за граждани на ЕС, които живеят в друга 
държава-членка; 

8) да се създаде избирателен орган на равнище ЕС; 

9) да се ограничи времето за провеждане на избори до събота и неделя; 

10) да се изтеглят изборите през май вместо през юни; 

11) да се хармонизира минималната възраст на избирателите и кандидатите; 

                                                 
1 Като същевременно се отхвърли системата за напълно „открити“ листи, в която многобройни гласове се 
дават за кандидатите, независимо от партията. 
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12) да се създаде режим за проверка на пълномощията на членовете на Европейския 
парламент и за заемане на освободените места, които са свързани с увеличени 
правомощия на Парламента; 

13) да се създаде единен и наднационален режим на привилегиите и имунитетите на 
членовете на Европейския парламент; 

14) да се насърчава електронното гласуване като част от усилията за мобилизиране 
на избирателите и улесняване на гласуването; 

15) да се насърчават държавите-членки да възстановяват избирателните права на 
граждани, загубили правото си да гласуват на национални избори; 

16) да се обмисли допълнително въпросът дали, като статистическа основа за 
разпределението на местата в Парламента, да се избере броят жители или броят 
граждани. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ І КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА МОТИВИТЕ: Резолюция относно 
проект на изборна процедура, включваща общи принципи за избирането 

на членове на Европейския парламент (Доклад Anastassopoulos)1 

 

Европейският парламент, 
 
– като взе предвид предложението за резолюция на г-н De Vries относно единна 
избирателна процедура за избирането на членове на Европейския парламент (B4-
0723/96), 

 
–  като взе предвид своите доклади относно единната избирателна процедура и по-
специално своите резолюции от 10 октомври 1991 г.2 и 10 март 1993 г.3, 

 
–  като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез 
всеобщо пряко избирателно право, приложен към Решение на Съвета от 20 
септември 1976 г., 

 
– като взе предвид предложението за единна избирателна процедура от 22 октомври 
1996 г., което беше внесено от правителството на Федерална република Германия 
на Междуправителствената конференция и което повтаря ключови аспекти от 
резолюцията на Парламента от 10 март 1993 г., 

 
– като взе предвид член 138, параграф 3 от Договора за ЕС и измененията към него, 
въведени с Договора от Амстердам , 

 
– като взе предвид член 148 от своя правилник, 
 
– като взе предвид доклада на комисията по институционални въпроси и 
становището на комисията по правни въпроси и права на гражданите (A4-0212/98), 

 
А. като има предвид, че Договорът от Амстердам въвежда понятието „принципи, 
общи за всички държави-членки“, като се следват насоките, определени от 
Парламента в гореупоменатата резолюция от 10 март 1993 г., в която не се предлага 
изрично единна избирателна система, а само общи насоки, 

 
Б. като има предвид, че правителството на Обединеното кралство е внесло в 
Парламента закон, с който се въвежда регионално пропорционално 
представителство за изборите за Европейски парламент през 1999 г., 

 
В. като има предвид, че преговорите за разширяване вероятно ще доведат до 
присъединяването на десет нови държави-членки към Европейския съюз, 

 
Г. като има предвид, че е налице много широк консенсус между държавите-членки за 
                                                 
1 Приет на 15 юли 1998 г., ОВ C 292, 21.9.1998 г. 
2 ОВ C 280, 28.10.1991 г., стр. 141. 
3 ОВ C 115, 26.4.1993 г., стр. 121. 
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определяне на редица общи принципи, 
 
Д.  като има предвид, че се предвижда тези принципи да се прилагат на първо място на 
национално равнище в съюз на народи и държави; като има предвид, че целта на 
броя членове на Европейския парламент, избрани във всяка държава-членка, е да 
гарантира подходящо представителство на народите на държавите, обединени в 
Общността, 

 
1. приветства споразумението, постигнато от преговарящите страни по време на 
Междуправителствената конференция, за установяване на редица общи принципи; 
убеден е, че някои от разпоредбите могат да влязат в сила преди следващите избори 
за Европейски парламент, по-специално системата на пропорционално 
представителство, минималния праг, несъвместимостта и мерките, насочени към 
постигане на целта за равенство между мъжете и жените, докато други следва да 
бъдат въвеждани постепенно; 

 
2. счита, че съществува общ консенсус относно въвеждането на гласуване въз основа 
на система на пропорционално представителство, и че това следва да бъде 
включено в европейската избирателна система;  

 
3. отбелязва, че е невъзможно да се установи система от териториални избирателни 
райони по един и същ начин и че трябва да има разграничение въз основа на 
населението на всяка държава-членка; подчертава, въпреки това, че системата на 
териториални избирателни райони не трябва да накърнява принципа на 
пропорционално представителство, в съответствие с член 2 от проекта на акт; 

 
4. счита, че с оглед на европейското политическо съзнание и развитието на 
политически партии на европейско равнище, би могло определен процент места да 
бъде разпределен въз основа на пропорционално представителство в рамките на 
един избирателен район, образуван от територията на държавите-членки; 

 
5. отбелязва по отношение на използването на прагове, че те следва да останат с 
незадължителен характер и във всеки случай да не надвишават 5% от подадените 
на национално равнище гласове; 

 
6.  отбелязва, че преференциалното гласуване представлява стимул за участието, но 
въпреки това следва да остане с незадължителен характер за всяка държава-членка; 

 
7. счита, че когато се съставят кандидатските листи за избори за Европейски 
парламент, трябва да се взема под внимание целта за равенство между мъжете и 
жените и че непосредственото изпълнение на тази цел е основно въпрос на 
политическите партии; 

 
8. предлага изборите за Европейски парламент да се провеждат през месец май, така 
че да се постигне възможно най-висока избирателна активност, като се избегнат 
летните училищни ваканции, които в няколко държави-членки започват в началото 
на месец юни; 
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9. препоръчва броят дни, в които могат да се провеждат избори, да се намали до 
абсолютния минимум, с оглед да се постигне консенсус относно един ден за 
гласуване, или, ако това не е възможно, за не повече от два дни (например събота и 
неделя); 

 
10. призовава Съвета да разгледа следния проект на акт и бързо да го приеме, за да 
може той да влезе в сила възможно най-скоро; 

 
11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложения към 
нея проект на акт на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата на 
държавите-членки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА МОТИВИТЕ: Избирателна 
активност в изборите за Европейски парламент 

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

P
e
rc
e
n
ta
g
e

 



 

PR\746440EN.doc 53/61 PE412.180v02-00 

 EN 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА МОТИВИТЕ: Европейски парламент - съществуващи избирателни практики 

 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

АВСТРИЯ Общ национален 
избирателен район 

Да 

 
D'Hondt 

 
4% Възраст: 16 

- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

Възраст: 18 
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

Такса в размер на 3 600 
евро за листа; 
кандидатите трябва да 
бъдат подкрепени от 3 
депутати, един член на 
ЕП или 2 600 
регистрирани 
избиратели 

Неделя 

БЕЛГИЯ Три изборни комисии по 
езици (нидерландска, 
френска, немска) и 
четири регионални 
избирателни района: 
1. Flanders 
(нидерландска 
избирателна комисия),  
2. Wallonia (френска 
избирателна комисия),  
3. Brussels-Hal-Vilvorde 
(BHV) (или 
нидерландска, или 
френска избирателна 
комисия), 
4. 2 кантона (немска 
избирателна комисия)  

Да D'Hondt 

 
Не Възраст: 18  

- Регистрирани 
граждани на ЕС;  
- Белгийски граждани, 
които пребивават в 
други държави-членки 
(белгийски граждани, 
които пребивават 
извън ЕС, нямат 
право да гласуват в 
изборите за ЕП); 
- Задължително 
гласуване: в 
противен случай се 
налагат санкции 
 

Възраст: 21 
- Регистрирани 
граждани на ЕС 
- Трябва да говорят 
езика на 
съответната 
избирателна 
комисия 

 

Подкрепа на 
кандидатите: 
- от 5 белгийски членове 
на парламента, които 
принадлежат към 
съответната езикова 
група; 
- от 5 000 регистрирани 
избиратели във Wallonia, 
Flanders & BHV; 
- от 200 избиратели, 
регистрирани в немско-
говорещия избирателен 
район 
 

Неделя 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

БЪЛГАРИЯ Общ национален 
избирателен район 

Да Hare-
Niemeyer 

Не Възраст: 18  
- Граждани на ЕС, 
които пребиват 3 
месеца в държавата 
или в друга държава-
членка 
 

Възраст: 21 
- Граждани на ЕС, 
които пребиват 2 
години в държавата 
или в друга 
държава-членка на 
ЕС 
 
 

- Има изискване 
независимите кандидати 
да са подкрепени с 10 000 
подписа и да заплатят 
10 000 лева (5 100 евро); 
- Политическите партии 
да са подкрепени с 15 000 
подписа и да заплатят 
15 000 лева (7700 евро); 
- Коалициите да са 
подкрепени с 20 000 
подписа и да заплатят 
20 000 лева (10 250 евро); 

Неделя 

КИПЪР Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
D'Hondt / 
Droop  
 

Не Възраст: 18  
- Кипърски граждани и 
граждани на ЕС, 
които пребивават 6 
месеца преди 
изборите; 
- Специални 
избирателни 
списъци; 
- Гласуването е 
задължително (няма 
санкции) 

Възраст: 25 
 

 

 Неделя 

ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА 

Общ национален 
избирателен район 

Да: всеки 
гласоподава
тел има 2 
гласа. За да 
бъде избран 
кандидатът 
са 
необходими 

D'Hondt  5% Възраст: 18  
- Граждани на ЕС, 
които пребивават 
от 45 дни; 
 

 

Възраст: 21 
- Граждани на ЕС, 
които пребивават 
от 45 дни; 
 

 

- Само политическите 
партии и коалиции имат 
право да издигат 
кандидати; 
- Такса в размер на 15 000  
крони  
(585 евро) 
 

Петък и 
събота 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

5% от 
гласовете, 
дадени за 
неговата 
политическ
а партия 

 

ДАНИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
D'Hondt  Не Възраст: 18  

- Датски граждани, 
постоянно 
пребиваващи в ЕС;  
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

Възраст: 18 
- Всяко лице, което 
има право да 
гласува в изборите 
за ЕП; 
 

 

- Партии, представени 
във Folketing  или в ЕП;  
- Новите партии трябва 
да са подкрепени от брой 
избиратели, който 
съответства на 
минимум 2% от 
гласовете в 
предходните избори за 
Folketing; 

Няма 
определе
н ден 

ЕСТОНИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
D'Hondt   Възраст: 18  

 
Възраст: 21 
 

- Регистрираните 
политически партии 
подават листи; 
- Депозит от 5 пъти 
минималната работна 
заплата 

Неделя 

ФИНЛАНДИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Да 

 
D'Hondt  Не Възраст: 18  

- Регистрирани 
граждани на ЕС  
 

Възраст: 18  
- Регистрация в ЕС  
 

- Политическите партии 
или сдружения на 
избиратели (образувани 
от минимум 2 000 лица) 
издигат кандидати 

Неделя 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

ФРАНЦИЯ Осем регионални 
избирателни района  
 

Не 

 
D'Hondt  5% Възраст: 18  

- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

Възраст: 23 
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

- Равенство между 
половете 

 

Неделя 

ГЕРМАНИЯ Общ национален 
избирателен район, 
като членовете се 
избират или от 
листите на 
провинциите, или от 
федералните листи 

 

Не 

 
Sainte-Laguë 
(съгласно 
изменениет
о на закона 
от 17 март 
2008 г.; 
BGBl. I, стр. 
394) 

5% Възраст: 18  
- Регистрирани 
граждани на ЕС  
 

Възраст: 18 
- Регистрирани 
граждани на ЕС  
 

- Листите се подават 
от политически партии, 
установени в ЕС; 
- За федералните листи: 
партии с по-малко от 5 
представители в ЕП, 
Бундестага или 
парламентите на 
отделните федерални 
провинции трябва да са 
подкрепени с 4 000 
подписа;  
За листите за 
парламентите на 
провинциите: да са 
подкрепени с 2 000 
подписа 

Неделя 

ГЪРЦИЯ Общ национален 
избирателен район 

Не Вариант на 
Hare 

3% Възраст: 18  
 

Възраст: 21 
 

- Листите се подават 
от политически партии 
или коалиции 

Неделя 

УНГАРИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
D'Hondt  5% Възраст: 18  

- Регистрирани 
граждани на ЕС  
 

Възраст: 18  
- Всички 
избиратели имат 
право да участват 
в изборите като 
кандидати в 
партийните листи 

- Листите се подават 
от регистрирана 
партия, подкрепени с 20 
000 подписа (всеки 
гласоподавател може да 
подкрепи само една 
листа) 

Неделя 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

ИРЛАНДИЯ Четири регионални 
избирателни района 

 

Да 
 
 

 

Право на 
един 
прехвърляе
м глас 

 

Не Възраст: 18 
 

Възраст: 21 
 

- Листите се подават 
от регистрирани 
политически партии; 
- Изискването към 
независимите кандидати 
е да бъдат подкрепени с 
60 подписа на лица, 
включени в избирателния 
регистър и от същия 
избирателен район 

Петък 

ИТАЛИЯ 
(в момента се 
преразглежда) 

Пет регионални 
избирателни района 
 

 

Да - 
гласовете 
могат да се 
прехвърлят 
от един 
избирателе
н район към 
друг 

 

Hare 

 
Не 
 

 

Възраст: 18 
- Регистрирани 
граждани на ЕС; 
- Италианските 
граждани в другите 
държави-членки на ЕС 
могат да гласуват в 
италианските 
консулства или по 
пощата; 
италианските 
граждани, които 
пребивават извън 
ЕС, могат да 
гласуват в Италия, 
ако се върнат там;  
- Гласуването не е 
задължително, но е 
„граждански дълг“ 

Възраст: 25 
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

- За издигане на 
независим кандидат се 
изискват 30 000 подписа, 
10% от които трябва да 
бъдат от всеки подрайон 
на избирателния район; 
- Политическите партии 
и групи с минимум едно 
място в Европейския или 
италианския парламент 
могат да подават листи 
без да се подкрепени с 
подписи 

 

Събота / 
неделя 

ЛАТВИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
Sainte-Laguë 

 
Не Възраст: 18 

 
Възраст: 21 
 

 

- Листите се подават 
от регистрирани 
политически партии; 
- Депозит от 1000 

Събота 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

латвийски лата (1450 
евро) 

ЛИТВА Общ национален 
избирателен район 

Да 

 
Hare-
Niemeyer 

5% Възраст: 18 
 

Възраст: 21 
 

- Само политическите 
партии имат право да 
издигат кандидати 

Неделя 

ЛЮКСЕМБУРГ Общ национален 
избирателен район 

 

Да - 
избиратели
те имат 6 
гласа 

 

D'Hondt / 
Hagenbach– 
Bischoff 

 

Не Възраст: 18 
- Граждани на ЕС, 
които пребивават 
от 5 години; 
- Гласуването е 
задължително 

 

Възраст: 18 
- Граждани на ЕС, 
които пребивават 
от 5 години 

- Има изискване листите 
да са подкрепени с 250 
подписа на регистрирани 
избиратели или от един 
член на ЕП, или от 
членове от Камарата на 
депутатите;  
- Листите трябва да 
имат мнозинство от 
кандидати с 
люксембургско 
гражданство 

Неделя 

МАЛТА Общ национален 
избирателен район 

 

Да 

 
Право на 
един 
прехвърляе
м глас 

Не 

 
Възраст: 18  
 

Възраст: 18  
 

- Депозит от 40 
малтийски лири (95 евро) 
(възстановяват се при 
10% от гласовете) 

Събота 

НИДЕРЛАНДИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Да  D'Hondt  
 

Не Възраст: 18  
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

Възраст: 18  
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

- Партиите, които не са 
представени в ЕП, 
внасят депозит от 
11250 евро; 
- Листите трябва да са 
подкрепени с минимум 30 
подписа на избиратели 

Четвърт
ък 

ПОЛША Тринадесет Не D'Hondt / 5% Възраст: 18  Възраст: 21 - Има изискване листите Неделя 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

регионални 
избирателни района 
 

 Hare-
Niemeyer  

- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

- Граждани на ЕС, 
които пребивават 
от 5 години 

 

да включват  минимум 5 
имена и да са подкрепени 
с 10 000 подписа на 
избиратели от 
съответния 
избирателен район 

ПОРТУГАЛИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
D'Hondt  Не Възраст: 18  

 
Възраст: 18  
 

- Листите трябва да 
съдържат брой 
кандидати, равен на броя 
членове на ЕП, които 
предстои да бъдат 
избрани, плюс 3-8 
заместници  

Неделя 

РУМЪНИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
D'Hondt  5% Възраст: 18  

- Регистрирани 
граждани на ЕС 

Възраст: 23  
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

- Листите трябва да са 
подкрепени с 200 000 
подписа; независимите 
кандидати - със 100 000 

Неделя 

СЛОВАКИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Да 

 
Droop  5% Възраст: 18  

- Регистрирани 
граждани на ЕС, 
които пребивават и 
присъстват в 
изборния ден 

Възраст: 21  
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

- Политическите партии 
внасят депозит от 50 
000 словашки крони (1510 
евро) 

 

Събота 

СЛОВЕНИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Да 
 

D'Hondt 4% Възраст: 18  Възраст: 18  
 

- Политическите партии 
подават листи, 
подкрепени от четири 
членове на 
Националната асамблея 
или минимум 1000 
избиратели; 
- Независимите 

Неделя 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

кандидати трябва да са 
подкрепени с 3 000 
подписа 

ИСПАНИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Не 

 
D'Hondt  Не Възраст: 18  

- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

Възраст: 18  
- Регистрирани 
граждани на ЕС  
 

- Партиите или 
коалициите подават 
листи, подкрепени с 15 
000 подписа на 
избиратели или избрани 
представители 

Неделя 

ЩВЕЦИЯ Общ национален 
избирателен район 

 

Да 

 
Sainte-Laguë  Парти

ите 
трябв
а да 
получа
т 4%' 
кандид
атите 
трябв
а да 
получа
т 5% 
от 
общия 
брой 
гласов
е за 
тяхна
та 
парти
я 

Възраст: 18  
- Регистрирани 
граждани на ЕС 

 

Възраст: 18  
- Всеки, който има 
право да гласува, 
има право да 
участва в изборите 
като кандидат 

 

- Няма условия 

 
Неделя 

ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО 

Дванадесет 
регионални 

Великобрит
ания: Не  

Великобрит
ания: 

Не Възраст: 18  
- Граждани на ЕС, 

Възраст: 21 
- Граждани на ЕС, 

- Депозит от 5 000 лири 
стерлинги (6 750 евро); 

Четвърт
ък 
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 Избирателни райони 
 

Преференц
иално 
гласуване 
 

Разпределе
ние на 
местата 
 

Праг 
 

Избирателно право 
 

Право на участие 
като кандидат 
 

Издигане  на кандидати 
 

Дни за 
гласуван
е 
 

избирателни района 
 

 

 
Северна 
Ирландия: 
Да 

D'Hondt; 
 
Северна 
Ирландия: 
Право на 
един 
прехвърляе
м глас 

които пребивават 
от 1 година 

 

които пребивават 
от 1 година 

- Издигнатите 
кандидати в 
избирателните райони 
трябва да бъдат 
подкрепени от 30 
избиратели 

 
 

Обменни курсове към февруари 2008 г. 

 


