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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 

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

1. отбелязва изключителното значение на прозрачността и координацията на 

междуинституционалните дейности, които помагат за постигането на подходящ 

баланс от гледна точка на експертния опит и становищата, представлявани в състава 

на експертните групи, с цел подобряване на тяхната дейност; следователно 

приветства факта, че процесът на подбор вече се провежда публично; във връзка с 

това изтъква, че практическият опит и квалификацията на експертите трябва да 

бъдат видни; счита, че целият процес на подбор следва да гарантира високо ниво на 

прозрачност и следва да се ръководи от по-ясни, по-сбити критерии, които поставят 

специален акцент върху практическия опит на кандидатите заедно с техните 

академични квалификации и възможните конфликти на интереси при експертите; 

2. приветства факта, че Регистърът на експертните групи към Комисията е вече 

свързан с Регистъра за прозрачност, което гарантира по-добра прозрачност; 

3. изразява съжаление по отношение на безуспешния опит да се проведе публична 

консултация при създаването на новите правила; призовава за прозрачни действия 

на Комисията и отчетност пред европейските граждани; 

4. счита, че Комисията следва да отбележи напредък в посока към постигане на 

балансиран състав на експертите; изразява съжаление обаче, че все още не се прави 

изрично разграничение между лица, които представляват икономически интереси, и 

такива, които представляват неикономически интереси, за да се постигне възможно 

най-високо ниво на прозрачност и баланс; в тази връзка подчертава необходимостта 

в публичната покана за представяне на кандидатури Комисията ясно да посочи 

какво според нея означава балансиран състав и чии интереси желае да бъдат 

представени при създаването на експертните групи; поради тази причина счита за 

важно да включи Парламента и Икономическия и социален комитет в създаването 

на по-балансирано определение на това разграничение; 

5. изразява съжаление относно факта, че участието на недостатъчно добре 

представени групи, които често са представители на гражданското общество и на 

малките и средните предприятия или на други организации от обществен интерес, 

често не е възможно поради финансови и организационни причини; поради това 

призовава Комисията, с цел гарантиране на балансиран състав на експертните 

групи, да обмисли възможности за предоставяне на финансова подкрепа, така че да 

се позволи участието на всички категории експерти; 

6. с цел да се осигури по-голяма прозрачност призовава Комисията да гарантира 

публикуването на всички протоколи от заседания; подчертава във връзка с това, че 

съдържанието и съответните становища на експертите на тези заседания трябва да 

бъдат ясно показани и изразени по достъпен за европейските граждани начин; 

изисква освен това предоставяне на възможност за публикуване на решения на 

малцинството; отново посочва колко е важно разискванията на експертните групи 

на Комисията да бъдат публични, като се взема под внимание фактът, че 

експертите, заседаващи в рамките на тези групи на Комисията, изпълняват 
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обществена услуга и че дебатите, водещи до приемането на техните решения, 

следва да са публични по правило, а не по изключение; 

7. подчертава, че на ползвателите е необходимо да бъде даден достъп до редица 

документи (дневен ред, референтни документи, различни доклади) с цел да се 

гарантира ефикасно наблюдение от страна на заинтересованите лица; освен това 

счита, че уебсайтът на Регистъра на експертните групи, – независимо дали като 

такъв или чрез хипервръзки към други съответни уебсайтове, – следва да бъде един 

от инструментите или механизмите за получаване на непрекъснато актуализирана 

информация относно процесите на развитие на политиките, като по този начин се 

гарантира високо ниво на прозрачност; 

8. подчертава необходимостта от незабавно изпълнение на предвидените мерки при 

откриване на конфликт на интереси, най-вече при назначени в лично качество лица, 

които са независими и изразяват своята собствена гледна точка в интерес на 

обществото; отбелязва, че тези мерки следва да бъдат добре премислени, защото 

тяхното приложение ще бъде гарант за независимостта на експертите;  

9. подчертава освен това, че по време на подготовката и изготвянето на делегирани 

актове и актове за изпълнение и при изготвянето на стратегически насоки 

Комисията трябва да гарантира, че Европейският парламент и Съветът получават 

всички документи, включително проектите на правни актове, едновременно с 

експертите от държавите членки съгласно предвиденото в 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 

2016 г. 
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