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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

1. приветства обявеното от Комисията намерение да представи през 2016 г. проект за 

междуинституционално споразумение за преразглеждане на Регистъра за 

прозрачност на представителите на интереси; настоява за това консултацията, която 

ще предхожда това предложение, да вземе под внимание, и то по един балансиран 

начин, различните изразени гледни точки; счита, че степента на прозрачност трябва 

да се повиши чрез създаването на задължителен регистър на ЕС; 

2. призовава за използването на доброволен принцип на „законодателен отпечатък“ за 

лобистката дейност в ЕС;  в тази връзка отбелязва възможността за въвеждане на 

приложения към предложенията на Комисията и докладите на ЕП, в които ясно да 

се посочва кои лобисти са оказали значително въздействие върху текста на тези 

предложения и доклади; насърчава членовете на ЕП и представителите на Съвета да 

публикуват доброволно информация за своите срещи със заинтересовани лица, 

каквато е практиката на Комисията; 

3. призовава тези европейски институции, които са въвели кодекси на поведение, 

включително Парламента, да засилят мерките си за наблюдение и изпълнение, като 

например проверките на декларациите за финансови интереси; отбелязва, че 

органите за наблюдение и налагане на санкции трябва да бъдат политически 

независими; 

4. приветства намерението на Комисията да публикува на всеки две години доклад 

относно актуалното положение по отношение на корупцията в ЕС; призовава 

Комисията да представи без по-нататъшно забавяне добавка към своя първи доклад 

относно борбата срещу корупцията, в който подробно да опише положението в 

рамките на институциите на ЕС в това отношение; 

5. призовава Комисията, с цел да се гарантира, че институциите спазват 

антикорупционните норми на Съвета на Европа, да продължи с разговорите за 

присъединяване на ЕС към Групата държави срещу корупцията (GRECO) с оглед 

определянето на график за това присъединяване; 

6. изразява съжалението си, предизвикано от ограничения напредък по отношение на 

закрилата на лицата, подаващи сигнали за нередности и на журналистите, които 

могат да играят значима роля в борбата срещу корупцията; изразява също така 

съжаление, че Комисията не откликна на искането на Европейския парламент за 

разглеждане на възможността за създаването на всеобхватна европейска програма 

за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения; призовава Комисията да 

представи съобщение по този въпрос до края на 2016 г. въз основа на извършена 

оценка на положението по отношение на правилата на национално равнище относно 

лицата, подаващи сигнали за нередности, и да обмисли евентуален план за 

определяне на минимални правила за лицата, подаващи сигнали за нередности; 
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7. изразява съжаление и относно липсата на напредък по отношение на справянето със 

злоупотребата със закони, уреждащи клеветата, с цел сплашване на журналисти, 

разследващи случаи на корупция, и др.; призовава по-специално Комисията да 

започне обсъждане на законодателство в подкрепа на отмяната на наказания за 

клевета в държавите членки; 

8. счита, че една независима и силна Европейска прокуратура с ясно определена 

компетентност и отговорност ще спомогне за борбата с нарушенията срещу 

финансовите интереси на Съюза, както и за издирване, преследване и изправяне 

пред правосъдието на лицата, извършили нарушения в ущърб на финансовите 

интереси на Съюза; счита, че едно по-слабо решение би било във вреда на бюджета 

на Съюза; насърчава Съвета да даде нов тласък на преговорите по Директивата за 

защита на финансовите интереси, за да се укрепи съществуващата правна рамка и да 

се подобри ефикасността на защитата на финансовите интереси на ЕС; 

9. изразява съжаление по отношение на блокирането от страна на Съвета на 

преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до 

документи; настоятелно призовава Съвета да заеме конструктивна позиция, като 

вземе предвид позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 

декември 2011 г., както и изискванията на Договора от Лисабон; отбелязва, че 

много малко от препоръките на Парламента по отношение на прозрачността и 

достъпа до документи бяха изпълнени; припомня, че прозрачността повишава 

публичното доверие в институциите на ЕС, като позволява на гражданите да бъдат 

информирани относно процеса на вземане на решения в ЕС; гражданите следва да 

бъдат информирани точно и своевременно; ето защо заявява повторно, че 

прозрачността на администрацията и на законотворческия процес на ЕС е от 

основно значение за легитимността на законодателството и политиките на ЕС; 

подчертава, че прозрачността е крайъгълен камък на „по-доброто регулиране“; 

10. заявява отново препоръката си за това всяка институция или орган на ЕС да назначи 

в рамките на своите налични управителни структури служител за прозрачност, 

който да отговаря за съответствието с действащите норми; 

11. припомня необходимостта от подобряване на прозрачността на законодателните 

преговори, включително и на тристранните преговори; поради това отбелязва, че 

следва да се увеличи тяхната прозрачност чрез докладване в компетентната 

парламентарна комисия относно  актуалното състояние на тристранните преговори; 

посочва по-специално, че съгласно член 73, параграф 4 от Правилника за дейността 

на Европейския парламент преговарящият екип докладва след всеки триалог на 

компетентната комисия и ѝ предоставя документите, отразяващи резултатите от 

триалога; поради това изисква както устният доклад, така и документите да 

съдържат информация относно напредъка на преговорите в рамките на триалога; 

освен това изисква да се публикува списък с датите на преговорите в рамките на 

триалога, както и с имената на преките участници; 

12. подчертава  колко е важно да се предостави достатъчно време между постигането на 

окончателно споразумение по време на тристранните срещи и гласуването за 

потвърждение в компетентната комисия, за да могат членовете на компетентната 

комисия да прочетат текста и да го обсъдят в рамките на своите политически групи 
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преди окончателното гласуване в комисия; 

13. призовава за повишаване на прозрачността на агенциите на ЕС и на техните връзки 

с други органи на ЕС; подчертава значението на прозрачни процедури за издигане 

на кандидатури, избиране или назначаване на представители на агенциите, по-

специално в случаите, когато в тях участва Парламентът; 

14. счита, че първият двугодишен доклад на Комисията относно борбата срещу 

корупцията е обещаващ опит за упражняване на надзор върху корупцията в 

държавите членки; призовава Комисията да включи в предстоящия доклад през 

2016 г. анализ на рисковете от корупция в институциите на ЕС заедно с преглед на 

най-големите проблеми с корупцията в държавите членки, политически препоръки 

за справяне с тях и последващи мерки, които ще бъдат предприети от Комисията, 

като специално се отчита вредното въздействие на корупционните действия върху 

функционирането на вътрешния пазар; 
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