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Изменение на член 11 (Финансови интереси на членовете на ЕП, норми за 
поведение, задължителен регистър за прозрачност за достъп до Парламента)

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 11

Текст в сила Изменение

1. Парламентът приема правила относно 
прозрачността на финансовите интереси 
на членовете на ЕП под формата на 
кодекс за поведение, приет с 
мнозинството от неговите членове 
съгласно член 232 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
който се включва като приложение към 
настоящия правилник1. 

1. Парламентът приема правила относно 
прозрачността на финансовите интереси 
на членовете на ЕП под формата на 
кодекс за поведение, приет с 
мнозинството от неговите членове 
съгласно член 232 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
който се включва като приложение към 
настоящия правилник1. 

Тези правила не могат по никакъв начин 
да възпрепятстват или ограничават член 
на ЕП при осъществяване на неговия 
мандат или на всяка политическа или 
друга дейност, свързана с мандата.

Тези правила не могат по никакъв начин 
да възпрепятстват или ограничават член 
на ЕП при осъществяване на неговия 
мандат или на всяка политическа или 
друга дейност, свързана с мандата.

2. Поведението на членовете на ЕП се 
характеризира с взаимно уважение, 
основава се на ценностите и 
принципите, определени в 
учредителните текстове на Европейския 
съюз, зачита достойнството на 
Парламента и не нарушава нормалното 
протичане на парламентарната работа 
или реда и спокойствието в 
помещенията на Парламента. Членовете 
на ЕП спазват правилата на Парламента 
относно обработката на поверителна 
информация. 

2. Поведението на членовете на ЕП се 
характеризира с взаимно уважение, 
основава се на ценностите и 
принципите, определени в 
учредителните текстове на Европейския 
съюз, зачита достойнството на 
Парламента и не нарушава нормалното 
протичане на парламентарната работа 
или реда и спокойствието в 
помещенията на Парламента. Членовете 
на ЕП спазват правилата на Парламента 
относно обработката на поверителна 
информация. 

Неспазването на тези стандарти и 
правила може да доведе до прилагане на 
мерките в съответствие с членове 165, 
166 и 167.

Неспазването на тези стандарти и 
правила може да доведе до прилагане на 
мерките в съответствие с членове 165, 
166 и 167.

3. Прилагането на настоящия член по 
никакъв начин не възпрепятства 
оживеността на парламентарните 
разисквания, нито ограничава свободата 

3. Прилагането на настоящия член по 
никакъв начин не възпрепятства 
оживеността на парламентарните 
разисквания, нито ограничава свободата 
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на изказване на членовете на ЕП. на изказване на членовете на ЕП.

Разпоредбите на настоящия член се 
прилагат при пълно зачитане на 
прерогативите на членовете на ЕП, 
установени в първичното 
законодателство и в Устава на 
членовете на ЕП.

Разпоредбите на настоящия член се 
прилагат при пълно зачитане на 
прерогативите на членовете на ЕП, 
установени в първичното 
законодателство и в Устава на 
членовете на ЕП.

Настоящият член се прилага при 
зачитане на принципа на прозрачността 
и по начин, който гарантира, че 
съответните разпоредби са доведени до 
знанието на членовете на ЕП, които се 
уведомяват поотделно за техните права 
и задължения.

Настоящият член се прилага при 
зачитане на принципа на прозрачността 
и по начин, който гарантира, че 
съответните разпоредби са доведени до 
знанието на членовете на ЕП, които се 
уведомяват поотделно за техните права 
и задължения.

4. В началото на всеки парламентарен 
мандат квесторите определят 
максималния брой сътрудници, които 
могат да бъдат акредитирани от всеки 
член на Парламента (акредитирани 
сътрудници). 

4. В началото на всеки парламентарен 
мандат квесторите определят 
максималния брой сътрудници, които 
могат да бъдат акредитирани от всеки 
член на Парламента (акредитирани 
сътрудници). 

5. Дългосрочните пропуски се издават 
на лица извън институциите под 
отговорността на квесторите. Тези 
пропуски се издават за максимален срок 
от една година и подлежат на 
подновяване. Условията за тяхното 
ползване се определят от Бюрото.

5. Дългосрочните пропуски се издават 
на лица извън институциите под 
отговорността на квесторите. Тези 
пропуски се издават за максимален срок 
от една година и подлежат на 
подновяване. Условията за тяхното 
ползване се определят от Бюрото.

Пропуските могат да бъдат издавани: Пропуските могат да бъдат издавани:

– на лица, които са вписани в регистъра 
за прозрачност2 или които 
представляват или работят за 
организации, вписани в този регистър, 
като вписването в регистъра обаче не 
предполага автоматично право на 
такива пропуски; 

– на лица, които са вписани в регистъра 
за прозрачност2 или които 
представляват или работят за 
организации, вписани в този регистър, 
като вписването в регистъра обаче не 
предполага автоматично право на 
такива пропуски; 

– на лица, които желаят да имат чест 
достъп до сградите на Парламента, но 
които не попадат в приложното поле на 
споразумението за създаване на 
регистър за прозрачност3; 

– на лица, които желаят да имат чест 
достъп до сградите на Парламента, но 
които не попадат в приложното поле на 
споразумението за създаване на 
регистър за прозрачност3; 

– на местните сътрудници на членовете 
на ЕП, както и на лицата, сътрудничещи 
на членовете на Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите. 

– на местните сътрудници на членовете 
на ЕП, както и на лицата, сътрудничещи 
на членовете на Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите. 
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6. Вписаните в регистъра за прозрачност 
трябва да спазват в рамките на своите 
отношения с Парламента: 

6. Вписаните в регистъра за прозрачност 
трябва да спазват в рамките на своите 
отношения с Парламента: 

– приложения към споразумението 
кодекс за поведение4;

– приложения към споразумението 
кодекс за поведение4;

– процедурите и другите задължения, 
определени в споразумението; и

– процедурите и другите задължения, 
определени в споразумението; и

– разпоредбите на настоящия член, 
както и мерките за неговото прилагане. 

– разпоредбите на настоящия член, 
както и мерките за неговото прилагане. 

7. Квесторите определят доколко 
кодексът за поведение се прилага към 
лицата, които, при все че притежават 
дългосрочен пропуск, не попадат в 
приложното поле на споразумението. 

7. Квесторите определят доколко 
кодексът за поведение се прилага към 
лицата, които, при все че притежават 
дългосрочен пропуск, не попадат в 
приложното поле на споразумението. 

8. Пропускът се отнема с обосновано 
решение на квесторите в следните 
случаи:

8. Пропускът се отнема с обосновано 
решение на квесторите в следните 
случаи:

– заличаване от регистъра за 
прозрачност, освен ако са налице важни 
основания не допускащи отнемане на 
пропуска;

– заличаване от регистъра за 
прозрачност, освен ако са налице важни 
основания не допускащи отнемане на 
пропуска;

– сериозно нарушаване на 
задълженията, предвидени в параграф 6.

– сериозно нарушаване на 
задълженията, предвидени в параграф 6;

– нежелание за сътрудничество от 
страна на организация или 
предприятие, което отказва 
например да участва в публични 
изслушвания или изслушвания при 
закрити врата, организирани от 
парламентарните комисии. 

9. Бюрото, по предложение на 
генералния секретар, приема 
необходимите мерки за прилагане на 
регистъра за прозрачност, в 
съответствие с разпоредбите на 
споразумението за създаването на 
въпросния регистър.

9. Бюрото, по предложение на 
генералния секретар, приема 
необходимите мерки за прилагане на 
регистъра за прозрачност, в 
съответствие с разпоредбите на 
споразумението за създаването на 
въпросния регистър;

Разпоредбите за прилагане на параграфи 
5 – 8 се определят в приложението5.

Разпоредбите за прилагане на параграфи 
5 – 8 се определят в приложението5.

10. Кодексът за поведение и правата и 
привилегиите на бившите членове се 
уреждат с решение на Бюрото. В 
третирането на бивши членове на ЕП не 
се допускат никакви разграничения.

10. Кодексът за поведение и правата и 
привилегиите на бившите членове се 
уреждат с решение на Бюрото. В 
третирането на бивши членове на ЕП не 
се допускат никакви разграничения. 
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______________________ ______________________

1 Вж. приложение I 1 Вж. приложение I
2Регистър, създаден със споразумение 
между Европейския парламент и 
Европейската комисия относно 
създаването на регистър за прозрачност 
за организациите и лицата, действащи 
като независими участници в 
изготвянето и прилагането на 
политиките на Европейския съюз (Вж. 
приложение IХ, част Б).

2Регистър, създаден със споразумение 
между Европейския парламент и 
Европейската комисия относно 
създаването на регистър за прозрачност 
за организациите и лицата, действащи 
като независими участници в 
изготвянето и прилагането на 
политиките на Европейския съюз (Вж. 
приложение IХ, част Б).

3Вж. приложение IX, част Б. 3Вж. приложение IX, част Б.
4Вж. приложение 3 към споразумението, 
поместено в приложение ІX, част Б.

4Вж. приложение 3 към споразумението, 
поместено в приложение ІX, част Б.

5Виж приложение IX, част А. 5 Виж приложение IX, част А. 

Or. fr

Обосновка

Напоследък се е случвало предприятия да отказват да дойдат за участие в 
изслушвания, организирани от специална комисия, за да допринесат по този начин за 
дейността на Европейския парламент, като същевременно някои от тях се свързват 
с членове на ЕП поотделно, за да бъдат взети предвид интересите и позициите им 
при парламентарната дейност. 


