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Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на ЕС. Неговите членове, наричани европейски депутати, се избират на всеки 5 години. В момента броят
на членовете е общо 751 заедно с председателя.
Европейският парламент представлява интересите на своите граждани. Като една
от основните институции на ЕС, той има правомощия във формирането на бюджета,
приемането на законодателството, определянето на политическата и социална програма, съобразно европейските ценности, избирането на председател на Европейската комисия и назначаването на нейния състав.
Веднъж избрани за членове на Европейския парламент, депутатите от различните
държави се обединяват в политически групи въз основа на своите възгледи. Това
им дава възможност за по-голямо влияние при вземането на решения. По правило
всяка политическа група трябва да се състои от поне 25 членове и да представлява
най-малко една четвърт от държавите членки.
С промените от 2014 г. политическите партии излъчват свой водещ кандидат
(“Spitzenkandidat”), който води предизборната кампания. По този начин европейските партии номинират своя кандидат за председател на Комисията, като този пост
се заема от кандидата от партията, която е получила най-голямо мнозинство от гласове на европейските избори. Така европейските граждани не само избират състава на Парламента, но гласуват и за това кой ще оглави изпълнителната власт на ЕС.
Процедурата по назначаване на председател на Комисията продължава с одобрение
от националните правителства чрез Съвета на ЕС, както и с гласуване в Европейския
парламент.
Тази година изборите ще се проведат между 23 и 26 май във всички държави
членки, като за България датата е 26 май. Броят на евродепутатите от всяка страна е
пропорционален на числеността на гражданите в съответната държава. Най-много
кандидати излъчва Германия – общо 96 на брой, най-малко Кипър, Малта и Люксембург – по 6 от държава, а България – 17.
В България минималната възраст за гласуване е 18 години, но това не е еднакво
за всички държави. Правилата за гласуване в различните държави се определят от
местните органи, като в българския случай това е Централната избирателна комисия. Българските граждани могат да гласуват само на място в избирателните секции,
а тези, които са в чужбина, могат да гласуват само от друга европейска държава, в
съответното българско посолство. В някои държави членки се разрешава електронното гласуване, а също и гласуване чрез изпращане на бюлетина по пощата.
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Две неща, които трябва да направим сега, и цял куп основателни причини да ги направим
Изборите за Европейски парламент са през май 2019 г. Те се провеждат между23 май, четвъртък, и 26 май, неделя, в зависимост от мястото,
на което живеете или гласувате.
Европа е изправена пред много предизвикателства. От миграцията до
климатичните промени и от младежката безработица до неприкосновеността на данните.
Необходимостта да намерим общи решения никога не е била по-голяма.
Но пред нас стоят и възможности, например да разширяваме цифровия единен пазар, като същевременно укрепваме надеждната защита
на европейските потребители и творци.
Това са нещата, за които европейците казват, че са най-загрижени. И
нещата, за които Европейският парламент предприема действия.
И ще продължи да го прави. Ако му дадете демократичната власт да
върши това, като гласувате.
Този път изборите се провеждат в много различен контекст от този
преди пет години.
Виждаме около нас как неистините, ако не бъдат оспорени, могат лесно да превърнат многообразието в разделение. И колко крехка може
да бъде демокрацията, ако не участваме активно в нея.
Този път не е достатъчно само да се надяваме на по-добро бъдеще. Този път
всеки един от нас трябва да поеме отговорност и да избере своето бъдеще.
Ето защо този път искаме от Вас да поемете ангажимент да гласувате
и да помогнете, за да убедите и своите близки и приятели да гласуват.
Тук ще намерите списък с основателни причини и за двете. Но освен
тях има още много.
Ето защо Ви молим да отделите минута още сега, за да посетите сайта
thistimeimvoting.bg, да поемете ангажимент да гласувате и да поискате
от своите приятели и семейство също да се присъединят.
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№ 1 защото искам да имам правото да живея, да обичам, да уча и да

работя навсякъде, където избера

В Европейския съюз всички имаме право на свободно движение.

№ 2

защото искам да имам правото да прекарвам време с моето
семейство
Директивата на нашия Съюз за работното време дава на всички нас правото да
прекарваме време със семействата си.

№ 3 защото имаме нужда да работим заедно, за да гарантираме нашите граници

Европейската агенция за гранична и брегова охрана ни помага да упражняваме
по-добре граничен контрол. Още 10 000 гранични служители предстои да бъдат
наети до 2020 г.

№ 4 защото вярвам, че всеки трябва да плаща данъците си и това ясно
да се вижда
Укриването на данъци и данъчните измами са глобален проблем. Работим по него,
като се опитваме да договорим по-добро сътрудничество и по-голяма прозрачност.

№ 5 защото искам да защитавам неприкосновеността на личния ми

живот

Според новия Общ регламент относно защитата на данните в нашия Съюз Вие сте
собственик на своите данни, а всички останали трябва да поискат позволение да
ги ползват.
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№ 6 защото имаме нужда да се борим с изменението на климата сега
Нашият Съюз е сред световните лидери в иновациите и инвестициите, необходими
за да се борим с изменението на климата. До 2030 г. ще сме намалили своите емисии на парниковигазове с 45% за 40 години.

№ 7

защото имаме нужда да работим заедно, за да управляваме
миграцията
Нашият Съюз работи, за да спасява живота на мигрантите, да опазва нашите граници и да намалява незаконната миграция посредством справедлива, хуманна и
ефикасна обща политика за миграцията и даването на убежище.

№ 8 защото, за да победим тероризма, всички ние трябва да работим
заедно

Нашият Съюз се бори с тероризма, като укрепва нашите граници, подобрява сътрудничеството между нашите служби за сигурност, затяга контрола върху огнестрелните оръжия и противодейства на терористичната пропаганда.

№ 9 защото имаме нужда да работим заедно, за да опазваме околната
среда
Нашият Съюз приема закони, които защитават природния свят и естествените местообитания, жизненоважни за нашата планета, общества, икономики и благосъстояние.

№ 10 защото имаме нужда да инвестираме, за да подпомогнем растежа на нашите икономики
Нашият Съюз насърчава интелигентния, устойчив и приобщаващ икономически
растеж, който помага за извеждане на хората от бедност.
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№ 11 защото имаме нужда да работим заедно, за да защитим нашия
начин на живот

Нашият Съюз гарантира, че произходът и качеството на храната ни са защитени
със закон. Същевременно Европейският орган за безопасност на храните помага да
се гарантира, че ядем безопасна храна.

№ 12 защото фалшивите новини не са добри за никого
В нашия Съюз смятаме, че демокрацията не може да съществува без свобода на
печата, плурализъм и новини, основаващи се на факти.

№ 13 защото твърде много млади хора все още са без работа
Повече европейци работят днес, отколкото по всяко друго време от 1999 г. насам.
Целта ни е всеки млад човек да намери работа или да започне обучение до четири
месеца, след като остане безработен.

№ 14

защото едно общество с повече равенство е и по-здраво, и
по-щастливо
Нашият Съюз се основава на зачитане на правата на човека, човешкото достойнство и правата на малцинствата.

№ 15 защото предпочитам да поема отговорност за бъдещето, вместо
да виня другите за настоящето

№ 16

защото светът няма да чака до следващия път
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Визии за Европа на основните политически семейства
Европейска зелена партия (Европейските зелени)
• По-зелена и по-обединена Европа – социално справедлив съюз, който
защитава гражданите си и планетата, прокарвайки екологосъобразни икономически политики, служещи на настоящите и бъдещите поколения; зачитане
на върховенството на закона; насърчаване на мира в света; обединение срещу
актуалните проблеми
• Опазване на околната среда, на здравето на гражданите и преход към зелена
икономика – преминаване към 100% възобновяеми източници; предотвратяване на пластмасовите отпадъци; производство на качествени местни храни без
ГМО и пестициди; преход с партньорство с икономическите субекти; финансиране на екосъобразни иновации; влаковете да станат алтернатива на самолетите
• Възможности за младите – гарантиране на достоен минимален доход; 10
пъти повече финансиране за младежки програми, например „Еразъм +“
• Поддържане на върховенството на закона и основните права, прозрачност
и борба с корупцията – редовен контрол и по-малко финансиране за странитие,
които извършват нарушения; прозрачност в Съвета на ЕС, за да не е виновен
„Брюксел“; защита за тези, които разкриват нередности и измами
• Борба срещу насилието, основано на пола, и равни права за всички – прилагане на Истанбулската конвенция във всички държави в ЕС; правото на аборт да
стане част от Хартата на основните права на ЕС
• Обща миграционна политика – споделяне на отговорността; възстановяване
на европейската мисия за морски спасителни операции; общи стандарти и правила за миграция; подкрепа от ЕС при интеграцията на бежанци
• Насърчаване на мира в света – да не се изнася оръжие за подкрепа на воюващите страни, а да се увеличи финансирането за сътрудничество за развитие;
обща политика за сигурност и отбрана, която обединява и споделя ресурси
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Група на Европейската народна партия
• Силна, демократична и прозрачна Европа, основана на федералния модел и субсидиарността (действия на европейско ниво, само ако на
национално те няма да са достатъчно ефикасни) – завършване на европейския
проект, завещан от бащите основатели на обединена Европа; силен Европейски
политически съюз; икономически просперитет на основата на свободната пазарна икономика; политиките да имат за акцент човешките права, свободата и
солидарността
• ЕС – глобален лидер, говорещ с 1 глас във външната политика – задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната между държавите в ЕС в
сътрудничество със САЩ; съвместна борба срещу тероризма, киберпрестъпността, организираната престъпност; сигурни европейски граници
• Насърчаване на политиката за съседство – приобщаване и стабилизиране на
околоевропейските региони посредством засилване на демократичния процес
и върховенство на правото в рамките на тези региони
• Справедлива миграционна политика – приветстване на тези, които се нуждаят се от закрила, но обезкуражаване на опитите за незаконно влизане в ЕС чрез
политики за стабилно управление на границите и ефективно връщане; права, но
и задължения за мигрантите
• Свободна, справедлива и дигитална търговия между държавите – насърчаване на свободите на движение; подкрепа за малкия и средния бизнес; Единен
дигитален пазар с баланс между свободата на словото и защитата на авторското
право
• Повече възможности за младите европейци – инвестиране в образованието
и обучението; насърчаване на програми като „Erasmus+“ и „DiscoverEU“; възможност за признаване на квалификациите във всяка държава в Европа
• Европа начело на иновациите в световен мащаб
• Околна среда и биоразнообразие – обща енергийна политика; изпълнение
на целите, поставени с Парижкото споразумение за биоразнообразието
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Група на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)
• Свобода, възможности и просперитет – либералната визия за бъдещето на Европа – демократична, предприемаческа, развиваща се, устойчива,
обединена и отворена към света Европа; Европа на мира и справедливостта,
научила уроците от миналото и вярваща в потенциала на всеки европейски
гражданин
• Европа да говори с 1 глас в сферата на сигурността – обща европейска отбранителна политика в сътрудничество с НАТО
• Постбрекзит – запазване на стабилни отношения с Великобритания; гражданите на Северна Ирландия да се ползват от европейското си гражданство
• Подкрепа за Западните Балкани – инвестиране в инфраструктурата
• Демократизиране на ЕС и на държавите членки – право на законодателна
инициатива на Европейския парламент; обосновани действия на европейско
ниво; контрол върху зачитането на човешките права и върховенството на правото в държавите и санкции при нарушения – например намаляване на европейското финанисиране
• Обща европейска система за убежище – споделяне на отговорността
• Дигитална и иновативна Европа – инвестиции в проучванията и иновациите;
дигитални умения за работната сила и преодоляване на различията между поколенията; завършване на Единния дигитален пазар
• Възможности за малките и средните предприятия – по-опростени правила
за инвестиционните фондове
• Ефективно и прозрачно разходване на европейския бюджет – гаранция, че
средствата са насочени към важни за гражданите сфери; освен европейски субсидии, да се въведат европейски заеми и гаранции за по-голяма ефективност
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Европейски консерватори и реформисти

• Реформиране на ЕС из основи – децентрализация на властта в ЕС и зачитане на държавите членки; повече прозрачност и отчетност на това какво се
случва в европейските институции; насърчаване на бизнеса и свободната търговия между държавите чрез целенасочени политики и избягване на излишно
законодателство; силна обща търговска политика (със страни извън ЕС)
• Външна и вътрешна сигурност – обмен на информация между държавите от
ЕС за борба с международната престъпност, киберпрестъпността и тероризма
• Миграционна система, която да отчита желанията на всички държави членки
на ЕС – да бъде следствие на сътрудничество, а не наложена от няколко от тях
• Разумна политика за околната среда – опазване на чистотата на въздуха;
борба с незаконния трафик на диви животни и продуктите от тях
• Защита за лицата, които сигнализират за злоупотреби с данъците
• Преодоляване на бюрокрацията и пречките пред свободата на движение в
рамките на ЕС – още по-ефективно законодателство в сферата на транспорта,
единния пазар и правата на потребителите
• Глобален подход към търговията – търгуване с основните икономически
сили в света, но контролирано и последователно; помощ за развиващите се
страни (бъдещи търговски партньори на ЕС) чрез предоставяне на средства за
частните предприятия – ключ към развитие, благосъстояние и намаляване на
бедността, а оттам и на миграцията на гражданите на тези страни към Европа
• По-ефективна еврозона – без политическа програма; уважаване на желанието на тези страни, които не искат да бъдат част от еврозоната
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Прогресивен алианс на социалистите и
демократите в Европейския парламент

• Идеята за приобщаващо европейско общество, основано на принципите за свобода, равенство, солидарност, многообразие и справедливост;
по-силна, по-демократична Европа и по-добро бъдеще за всички; по-справедливи общества и пазари; връщане на хората доверието в ЕС и надеждата за тяхното бъдеще
• Право на достъп до енергия на всеки европейски гражданин – електричество и газ, чиято липса води до проблеми със здравето и благосъстоянието
• Справяне с половата дискриминация – еднакви заплати и пенсии
• Създаване на силен Европейски орган по труда – превръщане на Стълба на
социалните права в ЕС в задължителни правила, които укрепват системите за
социално осигуряване, зачитат моделите на пазара на труда и подобряват стандарта на живот
• Дигитален съюз за Европа – дигитализиране на публичната администрация
на национално и европейско ниво; средства за придобиване на дигитални умения в училищата; гарантиране на достъп до дигитално образование
• Данъчна справедливост – да се предотвратят данъчните убежища (неплащането на данъци) и плащането на данъци в офшорни зони (за фирми, регистрирани в държави, където ползват данъчни облекчения)
• Обща европейска отбрана – обединение и споделяне на ресурсите с цел мир
и сигурност; сътрудничество с НАТО и други международни организации
• Справедлива мигрантска политика – преразпределяне на бежанци от държавите, които отказват да ги приютят, но и посрещане на последиците от този
отказ
• Засилване на правилата за финансовия и банковия сектор – за да не плащат
гражданите за грешките, направени от банките
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Европа на нациите и свободите
• Не наложен федерализъм, а Европа на суверенните държави –
зачитане на националната идентичност; справяне с бюрократичното и диктаторско функциониране на ЕС – сътрудничество на народите в Европа чрез свободно
договаряне между суверенни държави, които изготвят свои закони и бюджет
• Икономическо сътрудничество между национални държави – връщане към
националните валути и премахване на еврото; намаляване на европейските данъци и на европейския бюджет
• Справяне с незаконните мигранти и отворените граници – националните
държави следва сами да поемат контрола над границите си
• Антиглобалистки подход – усилията на Европейската комисия в областта на
конкуренцията вътре в Европа, които всъщност я правят нелоялна, да преместят своя фокус от командированите работници към предпазване от дъмпинга
(подбиването на цените с цел елиминиране на конкуренцията), практикуван от
конкурентите извън Европейския съюз, например Китай
• Справедливи търговски споразумения, които сключва Съюзът – опазващи
околната среда, европейските земеделски производители и индустриалци
• Промени в Европейския парламент след Брекзит – вместо да се разпределят
местата на британските евродепутати, броят на местата в ЕП да бъде намален на
678, за да се намалят и оперативните (свързани с управлението) разходи на ЕП
• Национални, а не транснационални избирателни райони и листи при изборите за Европейски парламент – за да се отчита на културното и политическото
разнообразие на европейските нации и техните гласоподаватели

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват задължително официалните становища на европейските институции.
Проектът „Европа Директно“ - София се осъществява с финансиране от Европейския съюз и от
Фондация „Европейски институт
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за свобода

за чист въздух

за бизнеса ми
за земята

за инвестиции

за защита
за качеството
на живота ни

за да имам избор
за моето лично
пространство

за знание

за работни места

за пенсията ми

за справедлива
заплата

за науката

за по-добри за
живеене градове

за европа

за придобиване
на умения

за нашата сигурност
за истинската храна

