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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че зачитането на демокрацията, правовата държава и основните 

права е основна ценност на ЕС, както е посочено в член 2 от Договора за 

Европейския съюз (Договора за ЕС) и в Хартата на основните права на ЕС; като има 

предвид също така, че свободата на изразяване на мнение и правото на добра 

администрация са изрично посочени в член 11 и в член 41 от Хартата; 

Б. като има предвид, че от 1 януари 2014 г. всички институции на ЕС са задължени да 

въведат вътрешни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, 

които са длъжностни лица на институциите на ЕС, в съответствие с член 22, 

букви а), б) и в) от Правилника за персонала; 

В. като има предвид, че когато дадено лице сигнализира за нередности, неговото 

действие е важно и е в полза на цялото общество; като има предвид, че лицата, 

сигнализиращи за нередности, играят значима и ценна роля за защитата на 

демокрацията и общия интерес, че техният принос за разкритията в случаи като 

„ЛюксЛийкс“, „СуисЛийкс“, „УикиЛийкс“ и „Досиетата от Панама“ беше от голямо 

значение и съставлява основен източник на информация за борбата срещу 

престъпността, корупцията и други нарушения в публичния и в частния сектор, 

както многократно беше признато от Парламента и от международни организации 

като Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР) и ООН; като има предвид, че всички тези организации изразиха 

необходимостта да се защитават лицата, сигнализиращи за нередности; като има 

предвид, че ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, ще 

допринесе също за ефикасността на вътрешния пазар, ще повиши доверието на 

гражданите в ЕС и ще има решаващ принос за формирането в публичните и в 

частните институции на култура на отговорност пред обществото и почтеност; 

Г. като има предвид, че понастоящем подаването на сигнали за нередности често води 

до отрицателни последствия за предприелите тези действия лица, срещу тях се 

предприемат репресивни мерки заради направените разкрития, заедно със своите 

семейства те стават жертва на социално изключване и заклеймяване и често губят 

работата си; като има предвид, че според ОИСР повече от една трета от 

организациите с въведени механизми за сигнализиране на нередности не разполагат 

с писмено формулирана политика за защита на лицата, сигнализиращи за 

нередности, от репресивни меки или тази политика не е позната; като има предвид, 

че в много юрисдикции, и особено в частния сектор, служителите се задължават да 

спазват правила за поверителност по отношение на определени видове информация, 

вследствие на което на лицата, сигнализиращи за нередности, може да бъдат 

наложени дисциплинарни мерки при подаване на сигнал извън организацията, в 

която работят; 

Д. като има предвид, че понастоящем осигуряваната от ЕС защита на лицата, 

сигнализиращи за нередности, е до голяма степен недостатъчна, секторна и 

непоследователна в различните държави членки, а в някои случаи въобще не 

съществува подобна защита, от което следват отрицателни последици за политиката 
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на ЕС и за финансовите интереси на Съюза, наред с други области; като има 

предвид, че правото на ЕС, в което се определят специфични правила относно 

националната сигурност, контратероризма и борбата срещу организираната 

престъпност, вече съдържа разпоредби за защита на лицата, сигнализиращи за 

нередности, от репресивни мерки, но все още не е предвидено хоризонтално 

законодателство, приложимо за всички публични и частни органи, което означава, 

че то е често пъти неефикасно, а резултатът е дискриминация и празнини, 

позволяващи заобикалянето му; отбелязва, че повечето държави – членки на ЕС, 

ратифицираха Конвенцията на ООН срещу корупцията, което ги задължава да 

предоставят подходяща и ефективна защита за лицата, сигнализиращи за 

нередности; 

Е. като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да 

бъде гарантирана от закона и прилагана в целия ЕС, при условие че целта на 

техните действия е защитата на обществения интерес чрез добросъвестни действия, 

в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека; 

Ж. като има предвид, че службата на Европейския омбудсман разполага с ясни 

правомощия по отношение на разследването на жалби от граждани на ЕС относно 

случаи на лошо администриране в институциите на ЕС, но сама по себе си не 

участва в защитата на лицата, сигнализиращи за нередности; 

1. отбелязва, че само няколко държави членки са въвели достатъчно усъвършенствани 

системи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; призовава държавите 

членки, които все още не са включили принципите на защита на лицата, 

сигнализиращи за нередности, в националното си право, да го направят възможно 

най-скоро; 

2. подчертава, че както лицата, сигнализиращи за нередности, така и участващият 

частен или публичен орган или институция следва да осигурят правната закрила на 

правата, заложени в Хартата на основните права на ЕС и в националните правни 

разпоредби; 

3. счита, че предвид централната роля на лицата, сигнализиращи за нередности в 

името на обществения интерес, е важно лицата, които разкриват (поверителна или 

друга) информация относно предполагаеми нередности, закононарушения или 

заплахи за обществения интерес, да бъдат ефикасно защитавани от гледна точка на 

своята физическа и психическа цялост, препитание и професионално развитие, като 

бъдат предпазвани от репресивни мерки, включително административни, 

граждански и наказателни производства, и им се осигури достъп до правна помощ и 

психологическа подкрепа, по целесъобразност; подчертава факта, че когато дадено 

лице, сигнализиращо за нередности, е служител на съответната организация или би 

могло да понесе вреди вследствие на действията на разобличената страна, тези 

мерки за защита трябва да бъдат по-строги, тъй като лицата, сигнализиращи за 

нередности, може да се окажат в уязвимо и трудно положение, което може да 

породи необходимост от използването на допълнителни финансови и правни 

инструменти; счита, че доказателствената тежест следва да бъде за другото 

заинтересовано лице, така че за работодателя да съществува задължението да 

докаже, че евентуални промени или ответни мерки не са свързани със защитеното 
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разкриване на информация; 

4. призовава Комисията и държавите членки да осигурят на лицата, сигнализиращи за 

нередности, възможно най-висока степен на поверителност, включително в цифрова 

среда, и да им предоставят достъп до стандарта процедура, като същевременно 

осигурят правото им да докладват пряко чрез външни канали в случаи на тежки 

закононарушения или в случаи, в които вътрешните канали са неефективни или 

водят до противоположни на очакваните резултати; 

5. призовава Комисията да проучи най-добрите практики в областта на защитата на 

лицата, сигнализиращи за нередности, в света и въз основа на тези практики да 

възприеме всеобхватен подход с оглед на бързото представяне, в съответствие с 

принципа на субсидиарност, на законодателно предложение за обща нормативна 

рамка, която осигурява висока степен на хоризонтална защита както в публичния, 

така и в частния сектор, като същевременно с това на държавите членки се 

предостави свободата да приемат законодателство, осигуряващо по-голяма защита; 

отправя отново призив за представяне на хоризонтални предложения преди края на 

2017 г.; призовава Комисията да разгледа възможността за възприемане на модел на 

защита на лицата, сигнализиращи за нередности, съгласно който публичните органи 

нямат право да се опитват да разкрият самоличността на тези лица; 

6. припомня, че Договорите предоставят няколко правни основания, които следва да 

бъдат проучени, за да може Съюзът да предприема действия в тази област, като 

член 114 от ДФЕС относно сближаване на националното законодателство с оглед на 

функционирането на вътрешния пазар и член 153, параграф 2, буква б) относно 

защитата на условията на труд, с цел въвеждането на цялостна хоризонтална 

директива относно хармонизираните минимални условия за защита на лицата, 

сигнализиращи за нередности; 

7. подчертава, че общата нормативна уредба следва да включва широко и ясно 

определение на понятието „лице, сигнализиращо за нередности“, обхващащо широк 

набор от трудови отношения и разкриването на информация относно 

незаконосъобразно или неправомерно деяние, или деяние, което вреди на 

обществения интерес, като тя следва също така да определя инструменти за 

запазване на защитата от неоснователно съдебно преследване и репресивни мерки, 

както и стимули за насърчаване на лицата, сигнализиращи за нередности, да 

допринасят за разкриването на закононарушения; настоява, че не следва да се 

осигурява защита на лица, чиито действия противоречат на общия интерес, 

например като разкриват информация с оглед на изключително лично 

облагодетелстване, шпионаж, операции под фалшив флаг, хибридна война, 

подривна дейност или друга форма на организирана престъпност; отбелязва обаче, 

че трябва да се осигурява защита и за лицето, обвинено в извършването на 

предполагаемите нередности, било то в частния или в публичния сектор, 

включително например защитата на процесуалните права срещу клевета; 

подчертава, че подадените сигнали за нередности следва да се разследват бързо и 

сериозно и че както лицето, сигнализиращо за нередности, така и всяко засегнато от 

разкритата информация лице, следва да могат да предоставят допълнителни доводи 

и доказателства по време на разследването; 
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8. припомня, че междувременно действащото законодателство на ЕС следва да бъде 

прилагано правилно както от институциите на ЕС, така и от държавите членки, и че 

то следва да се тълкува по начин, който осигурява възможно най-добра защита на 

лицата, сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес; подчертава, 

че защита на лицата, сигнализиращи за нередности, вече беше призната като важен 

механизъм за осигуряването на ефективно прилагане на законодателството на ЕС; 

призовава следователно държавите членки да не криминализират действията на 

лицата, сигнализиращи за нередности, при разкриването на информация в името на 

обществения интерес; 

9. приканва всички институции и органи на ЕС да дадат пример, като предприемат 

действия, които са съобразени напълно и ефективно с доклада по собствена 

инициатива на Омбудсмана от 24 юли 2014 г. в съответствие с член 22 от 

Правилника за персонала, в който се предвижда въвеждането на вътрешни мерки за 

защита на лицата, сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес; 

10. приканва държавите членки да установят прозрачни и ясни канали за разкриване на 

информация, с ясни и сигурни протоколи за докладване, които гарантират 

поверителност, да създадат независими национални органи за защита на лицата, 

сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес, и да разгледат 

възможностите за предоставянето на тези органи на специално предназначени за 

подкрепата на тези лица финансови средства; счита, че създаването на независим 

орган би могло да помогне на държавите членки да съгласуват действията си и че то 

ще бъде особено полезно за работата по транснационални досиета; 

11. насърчава държавите членки и институциите на ЕС да популяризират култура на 

признаване на важната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, в обществото, 

включително чрез кампании за повишаване на осведомеността; призовава по-

специално Комисията да представи всеобхватен план във връзка с този въпрос; 

счита, че е необходимо да се насърчава култура на етика в публичния сектор и на 

работното място, така че да се изтъква значението на повишаването на 

осведомеността сред служителите за действащата правна уредба в областта на 

подаването на сигнали за нередности, в сътрудничество със синдикалните 

организации; 

12. призовава Комисията да проведе обществена консултация, за да се запознае с 

възгледите на заинтересованите лица относно механизмите за докладване и да 

проучи потенциалните недостатъци на процедурите на национално равнище; счита, 

че резултатите от обществената консултация ще представляват ценен принос за 

Комисията с оглед на евентуално бъдещо предложение относно защита на лицата, 

сигнализиращи за нередности.  
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