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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че в своето съобщение от 5 юли 2016 г. Комисията заяви, че 

защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, както в публичния, така и в 

частния сектор, допринася за справянето с лошото управление и нередностите, 

включително трансграничната корупция, транснационалното отклонение от 

данъчно облагане и несправедливите търговски практики, все практики, които се 

проявяват главно поради законодателни различия между законодателствата на 

държавите членки; 

Б. като има предвид, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на 

информация в борбата срещу организираната престъпност, в разследването на 

случаи на корупция в публичния и частния сектор и за разкриването на схеми за 

избягване на данъци, създадени от предприятия, и като има предвид, че защитата на 

лицата, сигнализиращи за нередности, е от съществено значение за насърчаване на 

културата на публична отчетност и почтеност и за запазване на общественото благо 

и финансовите интереси на Европейския съюз; като има предвид, че лицата, 

сигнализиращи за нередности, които действат в обществен интерес, с цел да 

изобличат неправомерни действия, закононарушение, измама или незаконна 

дейност, не се чувстват наистина защитени и често поемат твърде голям личен риск, 

тъй като могат да бъдат уволнени, срещу тях да бъде заведено дело, да бъдат 

бойкотирани, задържани, заплашвани или превърнати в жертви и дискриминирани 

по разнообразни други начини; 

В. като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на демокрацията, правовата 

държава, както и на зачитането на правата на човека, които са залегнали в член 2 от 

ДЕС;  

Г. като има предвид, че защитата на поверителността на данните за лицата, 

сигнализиращи за нередности, и на разкриваната от тях информация допринася за 

създаването на по-ефективни канали за докладване на измами, корупция, 

закононарушение, неправомерни действия или други сериозни нарушения, и като 

има предвид, че с оглед на чувствителния характер на информацията лошото 

управление на поверителността може да доведе до нежелано изтичане на 

информация и нарушение на обществения интерес в Съюза; като има предвид, че в 

публичния сектор защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, може да 

улесни откриването на злоупотреби с обществени средства, измами и други форми 

на трансгранична корупция, свързани с националните интереси или интересите на 

ЕС; 

Д. като има предвид, че докладването от страна на лицата, сигнализиращи за 

нередности, на информация, която би могла да заплаши или увреди обществения 

интерес, се извършва въз основа на тяхната свобода на изразяване на мнение и 

свобода на информация, като и двете права са залегнали в Хартата на основните 

права на Европейския съюз, по-специално член 11 от нея, и със силно чувство на 

отговорност и граждански морал; 
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Е. като има предвид, че в своите резолюции от 23 октомври 2013 г. относно 

организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно 

действията и инициативите, които следва да бъдат предприети, от 25 ноември 

2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или 

въздействие, от 16 декември 2015 г. относно осигуряването на прозрачност, 

координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза, и от 14 

февруари 2017 г. относно ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, в 

защитата на финансовите интереси на ЕС Парламентът призова Комисията да 

представи законодателно предложение за установяване на ефективна и всеобхватна 

европейска програма за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, която да 

защитава лицата, които докладват подозрения за измама или незаконна дейност, 

засягаща обществените интереси или финансовите интереси на Европейския съюз; 

Ж. като има предвид, че разлики в третирането и защитата на лицата, сигнализиращи за 

нередности, между държавите членки могат да ги обезсърчат да разкриват 

информация, по-специално информация, която е от значение за няколко държави 

членки, и като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, 

не може да бъде постигната чрез правни мерки сами по себе си, а трябва да бъде 

преследвана и чрез насърчаване на културна промяна в европейските общества в 

начина, по който се възприема подаването на сигнали за нередности, особено във 

връзка с основните права; 

З. като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в 

Европейския съюз, следва да не се ограничава само до европейски случаи, а да се 

прилага също така по отношение на международни случаи; 

1. подчертава, че в демократичните и отворени държави, основани на принципите на 

правовата държава, гражданите имат право да знаят за нарушения на своите 

основни права и да ги изобличават, в това число нарушенията, в които е замесено 

собственото им правителство; 

2. признава, че сигнализирането за нередности изиграва решаваща роля в борбата с 

измамите, данъчните измами, избягването на данъци, лошото управление, 

неправомерните действия, закононарушенията, дейностите, които увреждат 

обществения интерес, или престъпните или незаконни дейности; отбелязва, че от 

последните случаи на подаване на сигнали за нередности стана ясно, че лицата, 

сигнализиращи за нередности, играят ключова роля в разкриването на тежки 

нарушения на основните права и в защитата на обществения интерес и 

поддържането на отчетност и почтеност както в публичния, така и в частния сектор; 

посочва, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да не се 

ограничава само до случаи на незаконни дейности, а също да се простира и до 

случаи на разкриване на неправомерни действия или закононарушение; посочва, че 

действащото законодателство на ЕС относно защитата на лица, сигнализиращи за 

нередности, е разпокъсано и че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в 

различните държави членки е неравномерна, което може да има отрицателно 

въздействие върху политиките на ЕС; 

3. призовава за общо и широко определение на подаването на сигнали за нередности и 

на лицата, сигнализиращи за нередности, с цел гарантиране на правна защита за 
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лицата, сигнализиращи за нередности, включително всички онези лица, които 

разкриват информация с разумно обоснованото убеждение, че тази информация е 

вярна в момента на разкриването, и разкриват погрешна информация в 

добросъвестна заблуда; 

4. подчертава, че лица, които съзнателно съобщават невярна или подвеждаща 

информация на компетентните органи, не следва да се разглеждат като лица, 

сигнализиращи за нередности, и поради това не следва да се ползват от 

механизмите за закрила; 

5. подчертава, че трябва да се гарантира закрила от бъдеща осъдителна присъда за 

дискредитиране или нарушение на професионалната тайна; 

6. подчертава, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде 

хармонизирана на равнището на ЕС; счита, че хоризонтален правен инструмент на 

ЕС, който да предоставя защита за разследващите журналисти и лицата, 

сигнализиращи за нередности, в публичния и частния сектор, и допълван от 

секторни правила, би бил най-ефективният подход с цел гарантиране на 

всеобхватна и действителна защита на лицата, сигнализиращи за нередности; в това 

отношение повтаря своя призив към Комисията да представи до края на 2017 г. 

законодателно предложение, което да създаде ефективна и всеобхватна европейска 

програма за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в съответствие с 

принципите на пропорционалност и субсидиарност; това предложение следва да 

включва механизми за дружества, публични органи и организации с нестопанска 

цел; 

7. подчертава, че институциите на ЕС трябва да покажат интерес и твърда воля за 

оказване на подкрепа на ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, и на 

ползите, които те носят за коригиране на закононарушенията; припомня липсата на 

последващи действия и подходящо споразумение по отношение на случаите на 

лица, сигнализиращи за нередности, на това равнище; счита, че е неотложно, преди 

да бъде приета Директива относно защитата на лица, сигнализиращи за нередности, 

да бъдат правилно изпълнени Насоките на Комисията относно защитата на лицата, 

сигнализиращи за нередности в институциите на ЕС, и настоятелно призовава 

всички институции, включително техните агенции, да установят ясни правила за 

защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както и мерки срещу „кадровите 

въртележки“ между държавния и частния сектор; 

8. признава, че всяко лице, което предава информация на съответния орган или което 

оповестява нарушение по друг подходящ начин, трябва да има правото на правна 

защита; 

9. настоятелно призовава Европейската сметна палата и Европейския омбудсман да 

публикуват до края на 2017 г.: 1) специални доклади, съдържащи статистически 

данни и ясни резултати от случаите на сигнализиране за нередности, установени в 

европейските институции, предприятия, асоциации, организации и други органи, 

регистрирани в Съюза; 2) последващите действия, предприети от съответните 

институции във връзка с разкритите случаи, основаващи се на действащите насоки 

и правила на Комисията; 3) резултата от всяко разследване, което е започнато в 

резултат на информация, получена от лица, сигнализиращи за нередности; 4) 
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мерките, предвидени във всеки от случаите за защитата на лицата, сигнализиращи 

за нередности; 

10. изразява своето опасение относно уязвимостта от ответни действия спрямо лицата, 

сигнализиращи за нередности, в техния личен и професионален живот, както и 

относно възможността за образуване на наказателно или гражданско производство 

срещу лица, сигнализиращи за нередности; призовава за хоризонтална правна 

рамка, която да включва определения, защита срещу различни форми на репресии, 

както и освобождавания от наказателни и граждански производства съгласно 

критерии, които ще бъдат определени; подчертава, че лицата, сигнализиращи за 

нередности, следва да са в състояние да съобщават информация поверително или 

анонимно, за да може самоличността им да остане тайна и да имат възможност, 

когато това съответства на националната правна система, да подадат молба за 

обезпечително производство или съдебно запрещение с цел предотвратяване на 

уволнението, докато стане ясен резултатът от случая на сигнализиране за 

нередности; изразява твърдо убеждение, че това ще повиши доверието на 

гражданите в техните европейски и национални органи; 

11. подчертава, че трудовото правоотношение не следва да ограничава правото на 

свобода на изразяване на мнение и никой не следва да бъде дискриминиран при 

упражняването на това право; 

12. подчертава, че защитата на лица, сигнализиращи за нередности, също така се 

прилага, ако изразеното подозрение не се потвърди накрая, ако лицето е действало 

добросъвестно; 

13. призовава за създаването на законни, поверителни, сигурни, безопасни и достъпни 

канали за разкриване на национално и на европейско равнище, с цел да се улесни 

докладването на компетентните органи на информация относно заплахи за 

обществения интерес; повтаря във връзка с това своя призив за независим орган на 

ЕС за събиране на информация, консултации и сезиране, с офиси в държавите 

членки; подчертава в това отношение потенциалната роля на службата на 

Европейския омбудсман; заявява, че лицата, сигнализиращи за нередности, следва 

да могат да докладват както вътрешно – в рамките на работното място, така и извън 

него – на компетентните органи; подчертава, че на лицата, сигнализиращи за 

нередности, които първоначално са анонимни, следва да се предостави защита в 

случаите, когато решат да се откажат от анонимност и се нуждаят от такава защита;  

14. подчертава, че органите, които управляват тези канали, следва да разследват 

твърденията професионално и да предоставят също така на лицата, сигнализиращи 

за нередности, подробна информация за техните права и отговорности и подкрепа за 

тези лица срещу всякакви репресивни мерки, насочени към тях или техните 

семейства, и да осигуряват достъп до независима правна помощ, с финансова 

подкрепа, когато е необходимо, в допълнение към всякакви психологическа 

подкрепа и лечение, и да проучват искания за обезщетение за тормоз или за загубата 

на настоящо или бъдещо препитание, ако вредата е настъпила като ответна мярка на 

защитено оповестяване; 

15. подчертава, че в съответствие с член 22а, 22б и 22в от Правилника за персонала 

всички институции на ЕС следва да разполагат със солидни и всеобхватни 
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вътрешни правила относно закрилата на лица, сигнализиращи за нередности; 

16. призовава Комисията да отчете в пълна степен становищата на заинтересованите 

страни по въпроса, получени по време на обществената консултация, която се 

проведе през май 2017 г.; 

17. подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, са важен източник на 

информация за разследващата журналистика; подчертава важната роля на медиите в 

разкриването на нередности или неправомерни действия, особено когато те 

нарушават основните права на гражданите; призовава държавите членки да 

гарантират, че правото на журналистите да не разкриват самоличността на даден 

източник се ползва с ефективна и правна защита; подчертава, че ако самите 

журналисти са източникът, те следва да бъдат защитени и че и в двата случая 

органите на властта следва да се въздържат от използването на наблюдение; 

припомня в това отношение, че Директива  (EС) 2016/943 за защита срещу 

незаконно придобиване, използване и разгласяване на неоповестени ноу-хау и 

търговска информация (търговски тайни) не следва да бъде тълкувана като начин за 

намаляване на  защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и разследващите 

журналисти; подчертава, че разследващите журналисти са експонираната група 

специалисти, които често заплащат с цената на своите работни места, свобода или 

живот, за да правят оповестявания на масови нередности, и призовава за 

включването на специални мерки за защита на разследващите журналисти в 

хоризонтален правен инструмент на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за 

нередности; 

18. подчертава, че разследванията по въпросите, повдигнати от лицата, сигнализиращи 

за нередности, следва да бъдат извършвани независимо и във възможно най-кратък 

срок, като същевременно се защитават правата на лицата, които могат да бъдат 

засегнати от оповестяването; изтъква, че както лицето, сигнализиращо за 

нередности, така и всяко лице, засегнато от оповестяване, следва да могат да 

предоставят допълнителни доводи и доказателства по време на разследването и да 

бъдат редовно информирани за обработката на оповестяването; 

19. призовава за създаването на независим отдел за консултиране и сигнализиране в 

рамките на службата на Европейския омбудсман, който да може да получава 

доклади, оплаквания, да събира информация и да дава подходящи консултации 

относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности; 

20. призовава институциите на ЕС, в сътрудничество с всички съответни национални 

органи, да въведат и вземат всички необходими мерки за защита на анонимността и 

поверителността на източниците на информация, за да предотвратят всякакви 

дискриминационни действия или заплахи; 

21. подчертава, че неправителствените организации не са изключени от опитите за 

лошо управление, измама, злоупотреба със средства и други нередности, и счита, че 

правилата за лицата, сигнализиращи за нередности в публичния и частния сектор, 

следва да се прилагат в еднаква степен и по отношение на НПО; 

22. заявява, че е необходимо ясно решение за лица, сигнализиращи за нередности, 

които работят в регистрирани в ЕС дружества, които обаче са установени извън ЕС; 
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23. призовава институциите на ЕС да присъдят европейска награда за лица, 

сигнализиращи за нередности, за да насърчат промяна в представата за 

сигнализирането за нередности и неговата връзка с основните права, както и да 

постановят, че сигнализирането за нередности е проява на гражданска 

ангажираност; 

24. подчертава, че правото на гражданите да съобщават за закононарушения е 

естествено продължение на правото на свобода на изразяване на мнение и свобода 

на информация, залегнало в член 11 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз, и е от съществено значение да се гарантират принципите на прозрачност и 

почтеност и опазването на обществения интерес; 

25. подчертава необходимостта държавите членки да се съобразяват с препоръката на 

Съвета на Европа относно защита на лицата, сигнализиращи за нередности. 
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