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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по правни въпроси да 

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

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 245 от него, 

А. като има предвид, че може да се счита, че настоящите декларации за финансови 

интереси на членовете на Комисията са подобрени спрямо декларациите, 

подадени през периода 2008–2009 г., но е имало случаи, при които е било 

необходимо последващо поясняване на определени декларации за интереси; 

Б. като има предвид, че за съжаление в приетия през 2011 г. Кодекс за поведение на 

членовете на Комисията не беше обърнато достатъчно внимание на множество 

препоръки на Парламента за извършване на подобрения, по-специално по 

отношение на декларациите за финансови интереси на членовете на Комисията, 

ограниченията за длъжностите, заемани след мандата, както и по отношение на 

укрепването на специалната комисия по етика, отговорна за оценката на 

конфликти на интереси; като има предвид, че в този контекст следва да се вземат 

предвид и становищата, приети от Парламента по отношение на промените и 

подобренията на процедурата за изслушване на кандидатите за членове на 

Комисията; 

В. като има предвид, че укрепването на етичното поведение и прозрачността в 

рамките на европейските институции е един от стълбовете на европейското 

управление, с цел повишаване на доверието на европейските граждани в 

институциите, особено с оглед на по-широкия политически мандат, възложен на 

Комисията след Договора от Лисабон; 

Подобрения в Кодекса за поведение от 2011 г. 

1. отбелязва, че Кодексът за поведение на членовете на Комисията относно 

безпристрастността, почтеността, прозрачността, усърдието, честността, 

отговорността и въздържаността, приет на 20 април 2011 г. (C (2011) 2904), внася 

някои подобрения спрямо предходния кодекс, приет през 2004 г., по отношение 

на декларацията за финансови интереси, като изискванията за оповестяване на 

информация включват вече и партньорите на членовете на Комисията; 

декларацията за интереси трябва да се преразглежда при промяна в 

информацията, и при всички случаи – най-малко веднъж годишно; 

Последващи действия във връзка с препоръките на комисията по бюджетен 

контрол 

2. осъжда факта, че в Кодекса за поведение от 2011 г. не бяха взети предвид всички 

препоръки, отправени от комисията по бюджетен контрол на Парламента на 2 

март 2011 г.1, и посочва по-специално, че от членовете на Комисията следва да се 

                                                 
1 Писмо от г-н де Магистрис, председател на комисията по бюджетен контрол, до г-н Лене, председател 

на Съвета на председателите на комисии. 



 

PE584.123v03-00 4/9 AD\1104304BG.docx 

BG 

изисква да декларират всички свои финансови интереси или активи, а не само 

тези интереси или активи, „които могат да създадат конфликт на интереси при 

изпълнението на техните задължения“, че няма изискване за декларирането на 

дългове и задължения, както и че децата на тяхна издръжка не са задължени да 

представят информацията, която се предоставя от съпрузите; 

3. подчертава по-специално, че от членовете на Комисията се очаква да преценят 

сами какво би могло да създаде конфликт на интереси, при липсата на ясно 

определение или регулаторна рамка, които да ги насочват, по-конкретно с оглед 

на ролята на Комисията като пазител на договорите; 

Изпълнение на Европейската комисия 

4. изразява загриженост относно актуализираното проучване „Кодекс за поведение 

за членовете на Комисията — повишаване на ефективността и ефикасността“ 

(IP/D/CONT/IC/2014—053), при провеждането на което бяха установени редица 

слабости в декларациите за интереси на настоящите членове на Комисията, и най-

вече: 

а) по отношение на описанието на длъжностите, заемани през последните десет 

години във фондации или подобни органи, тъй като целта на организацията 

не е достатъчно ясна, за да може да се направи оценка за наличието на 

евентуален конфликт на интереси; 

б) по отношение на описанието на естеството на „другите професионални 

дейности“; 

в) по отношение на декларацията за притежание на дружествени дялове, акции 

или друга собственост или права, които представляват активи или други 

нематериални активи; 

г) по отношение на недвижимото имущество, предвид факта, че членовете на 

Комисията декларират като недвижими имоти жилища, предназначени за 

изключително ползване от собственика, въпреки че този вид недвижимо 

имущество е освободено от изискването за деклариране; 

подчертава, че не следва да се правят прибързани заключения, които не могат да 

бъдат подкрепени с факти въз основа на цялостен анализ на наборите от данни, 

събрани до настоящия момент; 

5. изразява съжаление за това, че Кодексът за поведение не кодифицира по 

подходящ начин изискването по член 245 от ДФЕС ,, членовете на Комисията 

тържествено да се задължават както по време на своя мандат, така и след това, да 

изпълняват задълженията [...], а именно да проявяват почтеност и въздържаност 

относно приемането, след края на мандата им, на определени постове или 

облаги“; 

6. изразява съжаление, че Кодексът за поведение не предвижда никакви изисквания 

за прехвърлянето на активи, независимо от факта, че тези изисквания трябва да са 

стандартни за всеки етичен кодекс; счита за приоритет възможно най-бързото 
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регламентиране на този аспект; 

7. отбелязва, че Кодексът за поведение не предвижда никакъв конкретен срок за 

подаване на декларацията преди изслушването на кандидатите за членове на 

Комисията в Парламента; счита това изискване за основен аспект от 

преразглеждането на процедурата за изслушване на кандидатите за членове на 

Комисията; 

8. изразява съжаление за това, че декларацията се публикува само в PDF формат, 

който трудно се въвежда в електронна база данни; 

9. изразява съжаление за това, че Комисията не докладва редовно относно 

прилагането на Кодекса за поведение на членовете на Комисията, по-специално 

по отношение на техните декларации за конфликти на интереси, и счита, че 

Кодексът за поведение следва да бъде изменен по начин, който да предвижда 

възможности за подаване на жалби или налагане на санкции за извършени 

нарушения, с изключение на тежки нарушения, както е посочено в членове 245 и 

247 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 

10. изразява съжаление по-специално за отрицателния отговор от председателя на 

Комисията на искането на Европейския омбудсман активно да публикува своите 

решения относно разрешаването на дейности след приключването на мандата на 

бивши членове на Комисията, както и становищата на специалната комисия по 

етика; подчертава, че обикновеното публикуване на протоколите от заседанията 

на Комисията не е достатъчно, за да даде представа на Парламента и 

гражданското общество за практическото тълкуване на „потенциалните 

конфликти на интереси“ и за политиките на почтеност, разработени в тази връзка 

от специалната комисия по етика; 

11. посочва, че на всички бивши членове на Комисията е забрано за период от 18 

месеца лобирането пред „членове на Европейската комисия и нейни служители 

във връзка с бизнес, клиенти или работодатели по въпроси, за които те са били 

отговорни“, но те имат правото да получават в продължение на три години много 

щедро временно обезщетение след напускане на своята длъжност в Комисията, в 

размер на 40 – 65% от основното им възнаграждение; 

12. приветства факта, че Кодексът за поведение въведе разпоредба относно 

преразпределянето на работа между членовете на Комисията в случай на 

потенциални конфликти на интереси, но изразява съжаление във връзка с факта, 

че: 

а) няма подробно определение за това какво представлява конфликтът на 

интереси; 

б) разпоредбата се ограничава до въпросите, свързани със съответния портфейл 

на члена на Комисията, и по този начин се пренебрегват неговите задължения 

като член на колективен орган; 

в) не съществуват критерии за вземането на решение от председателя за 

преразпределяне на работа и не е въведена обвързваща рамка за информиране 
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на Парламента или друга процедура, която да се следва в случаите, когато 

член на Комисията пропусне да уведоми за наличието на конфликт на 

интереси или за участието в дейност, която е несъвместима с естеството на 

неговите задължения; 

Препоръки 

13. посочва, че отсъствието на всякакъв конфликт на интереси трябва да бъде 

основно предварително условие, което да бъде изпълнено преди провеждането на 

изслушвания на членовете на Комисията, и че следователно формулярите за 

декларации за финансови интереси трябва да бъдат попълнени и предоставени 

преди изслушването на член на Комисията от страна на съответната комисия на 

Европейския парламент, както и че тези формуляри следва да бъдат разглеждани 

най-малко веднъж годишно и всеки път, когато има промяна в съответната 

информация; 

14. призовава Комисията, тъй като тя носи крайната отговорност за гарантиране на 

степента на прозрачност, необходима за правилното провеждане на процедурата 

за определяне на членове на Комисията, да въведе съществени подобрения във 

формулярите за декларации за финансови интереси на членовете на Комисията, за 

да може Парламентът да извърши точна преценка за това дали членове на 

Комисията имат действителен или потенциален конфликт на интереси, както и за 

способността на членовете на Комисията да изпълнят мандата си; 

15. призовава Комисията спешно да преразгледа Кодекса за поведение на членовете 

на Комисията от 2011 г., за да вземе предвид препоръките, отправени от 

Парламента в неговите неотдавнашни резолюции, както и развитието на общите 

стандарти за етично поведение и прозрачност, които се прилагат за всички 

институции на ЕС; препоръчва на Комисията да измени своя Кодекс за поведение 

на членовете на Комисията, с цел да се гарантира: 

а) че членовете на Комисията декларират всички свои финансови интереси, 

включително притежаваните от тях активи и пасиви на стойност над 

10 000 EUR; 

б) че членовете на Комисията декларират всички свои финансови интереси (като 

акционери, членове на управителни съвети на дружества, съветници и 

консултанти, членове на свързани фондации и др.) по отношение на всички 

дружества, в които са участвали, включително интереси на близки членове на 

семействата им, както и настъпилите промени при обявяването на 

кандидатурата им; 

в) че членовете на семейството на комисарите, които са на тяхна издръжка, 

и/или преките членове на техните семейства, предоставят същата информация 

като тази, която се оповестява от техните съпрузи или партньори; 

г) че членовете на Комисията изясняват напълно целите на организациите, в 

които работят те самите и/или техните съпрузи и/или техните деца на 

издръжка, за да се установи дали съществува конфликт на интереси; 
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д) че членовете на Комисията оповестяват членството си в неправителствени 

организации, тайни общества или асоциации, които прикриват своето 

съществуване и извършват дейност, целяща да попречи на изпълнението на 

функциите на публичните органи, както и оповестяват дарения на НПО на 

стойност над 500 EUR; 

е) че комисарите и членове на семейството на тяхна издръжка оповестяват 

членството си в неправителствени организации, както и дарения на НПО на 

стойност над 500 EUR; 

ж) че Кодексът за поведение е изменен в съответствие с член 245 от ДФЕС, за да 

се удължат до две години ограниченията за длъжностите, заемани от 

членовете на Комисията след мандата; 

з) че Кодексът за поведение включва определени изисквания за продажбата на 

активи; 

и) че кандидатите за членове на Комисията внасят декларациите си в рамките на 

определен срок и достатъчно предварително, за да може специалната комисия 

по етика да представи на Парламента своите виждания относно потенциални 

конфликти на интереси достатъчно време преди изслушванията в 

Парламента; 

й) че членовете на Комисията се срещат единствено с представители на 

лобистки групи, включени в регистъра за прозрачност, който съдържа 

информация относно лица, стремящи се да влияят на създаването на политики 

в институциите на ЕС; 

к) че в момента на своето назначаване членовете на Комисията представят 

подписана декларация, която потвърждава, че ще се явят пред която и да било 

от комисиите на Парламента във връзка с дейностите, извършвани по време 

на техния мандат; 

л) че декларацията се публикува във формат, който да е съвместим със свободно 

достъпните данни, с цел лесната й обработка в бази данни; 

м) че Комисията преразглежда раздел 1.3 от Кодекса за поведение, който 

предвижда, че членовете на Комисията трябва да декларират всякакви 

финансови интереси или имущество, които могат да доведат до конфликт на 

интереси при изпълнението на техните задължения, по-специално във връзка 

с определението за конфликт на интереси, за да се увери, че всички 

финансови интереси и свързани правила са ясно определени, както и за да 

даде насоки на кандидатите за членове на Комисията и на настоящите 

членове на Комисията относно пълното и всеобхватно изпълнение на раздел 

1.3 от Кодекса за поведение; 

н) че процедурата за преразпределяне на работа в случай на конфликт на 

интереси е подобрена, с цел вземане предвид на задълженията на съответния 

член на Комисията като член на колективен орган, въвеждане на критерии за 

почтеност и въздържаност за председателя във връзка с решението за 
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преразпределяне на работа, прилагане на задължителна процедура и санкции 

в случаите, когато член на Комисията не предостави информация относно 

възможен конфликт на интереси, както и въвеждане на задължителна 

процедура за информиране на Парламента относно гореспоменатите случаи; 

o) че Комисията докладва ежегодно относно прилагането на Кодекса за 

поведение на членовете на Комисията и предвижда процедури за подаване на 

жалби и санкции не само в случай на тежко нарушение, а и при нарушения на 

изискванията, по-специално във връзка с декларацията за финансови 

интереси; 

п) че са определени критерии за съответствие с разпоредбите на член 245 от 

ДФЕС, който налага на членовете на Комисията „да проявяват почтеност и 

въздържаност относно приемането, след края на мандата им, на определени 

постове или облаги“; 

р) че решенията относно разрешаването на дейности за бивши членове на 

Комисията след приключване на мандата им, както и становищата на 

специалната комисия по етика се публикуват проактивно; 

с) че специалната комисия по етика се състои от независими експерти, които не 

изпълняват същевременно длъжността „член на Комисията“; 

т) че специалната комисия по етика изготвя и публикува годишен доклад 

относно своите дейности и може по своя преценка да включи всякакви 

препоръки за подобряване на Кодекса за поведение или неговото изпълнение. 



 

AD\1104304BG.docx 9/9 PE584.123v03-00 

 BG 

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА 
КОМИСИЯ 

Дата на приемане 26.9.2016    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

23 

0 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, 

Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, 

Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia 

Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, 

Joachim Zeller 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand 

 


