
CM\791014BG.doc PE428.173v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

23.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
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Относно: Обобщение на практиките, свързани със снемането и защитата на имунитета

На заседанието си на 2 септември 2009 г. комисията по правни въпроси одобри 
изясняването на вътрешните процедури във връзка със снемането и защитата на 
имунитет в комисията по правни въпроси съгласно правилата, посочени в настоящото 
съобщение.
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1. Поверителност

Член 7, параграф 11 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
постановява, че „комисията се занимава с тези въпроси и обработва всички получени 
документи при най-голяма степен на поверителност“.

Поверителността се отнася както за провеждането на заседанието, така и за достъпа до 
документи.

1.1. Закрити заседания

Член 103, параграф 4 постановява, че „компетентната комисия винаги разглежда в 
закрито заседание исканията, свързани с предвидените в член 7 процедури относно 
имунитета”.

Правилникът за дейността не определя конкретни правила, които следва да се спазват 
при закрити заседания. Поради това е необходимо да се разреши въпросът относно това 
кой може да присъства в залата по време на разглеждането на дело за защита или 
снемане на имунитет.

Досегашната практика на комисията по правни въпроси създава някои проблеми, които 
могат да се разрешат съгласно общия принцип за допускане в залата на лица, които 
отговарят на две условия:

 носят политическа отговорност или имат законово задължение за 
поверителност, подкрепено от дисциплинарен режим, и

 тяхното присъствие в залата е оправдано от техните функции.

Тези две условия водят до ограничаване на присъствието в залата до следните 
категории:

1. пълноправните членове и заместник-членовете на комисията, както и всеки член 
на Парламента, макар те да не могат да се намесват в по-голяма степен,
отколкото е посочено в условията на член 187, параграф 2 и член 193, параграф 
3 от Правилника за дейността;

2. служители (които имат законово задължение за поверителност), доколкото 
задълженията им го оправдават; това включва присъствието в залата на 
секретариата на комисията, правната служба и службата на Генерална дирекция 
за председателството, които отговарят за имунитета;

3. представителите на политическите групи (също със законово задължение за 
поверителност), както и в предишния случай, доколкото задълженията им го 
оправдават. Това включва присъствието в залата на онези представители на 
политически групи, които обикновено следят дейностите на комисията по 
правни въпроси; 

4. сътрудникът на председателя и докладчиците по имунитета.
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1.2. Достъп до документи

Достъпът до документи създава няколко проблема.

 Първо, необходимо е да се разреши въпросът с достъпа до пълните комплекти 
от оригинални документи по всеки случай, които често са изключително 
обемни. Досегашната практика беше членовете на комисията и техните 
сътрудници (надлежно упълномощени) да могат да се запознават с документите 
в помещенията на секретариата. Ясно е, че те не могат да се изнасят или от тях 
да се правят фотокопия. Тази традиционна практика е потвърдена.

 От друга страна възниква въпросът кои документи или, където е уместно, каква 
обобщена информация трябва да бъде преведена и разпространена. 
Досегашното правило, позволяващо на докладчика да реши този въпрос, е 
потвърдено. В случай че възникне проблем, председателят се намесва като 
посредник. Трябва да се напомни, че номинирането на постоянни докладчици 
има за цел да оптимизира експертизата по този въпрос.

В тази връзка не трябва да се забравя, че допълнителните затруднения, 
причинени от прилагането на Кодекса за поведение относно многоезичието, 
насърчават подход на строги икономии.

Сред членовете на комисията по подходящ начин ще бъде разпространявано 
обобщение на основните факти по всеки случай, на отговорността на 
докладчика. Освен това традиционното съобщение до членовете на ЕП ще 
включва пълен списък на получените документи, с които може да се прави 
справка в помещенията на секретариата.

 Накрая, необходимо е да се определи редът за разпространение на документи, 
въпрос, при който поверителността и ефективността са в противоречие. 
Документите ще бъдат предавани на членовете на ЕП по електронна поща в pdf 
формат. Членовете носят отговорност за правилното третиране на документите.

2. Участие в заседанията на член на ЕП, чийто имунитет се разглежда

Традиционното общо правило е да се забранява присъствието в залата на член на 
Парламента, чийто случай се обсъжда, с цел да се запази свободата на изразяване на 
другите членове при разглеждането на случая.

Правилникът за дейността на ЕП посочва единствено, че заинтересованият член на ЕП 
не взема участие в разискването относно неговия/нейния случай по време на 
пленарното заседание. От друга страна, член 193, параграф 3 позволява на комисията да 
реши дали да разреши присъствието на заседание на членовете на Парламента, които не 
са членове на комисията.

Поради това се потвърждава традиционният подход – член на ЕП, чийто случай се 
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обсъжда и/или негов/неин представител, да бъде приканен да напусне залата по време 
на дебата относно въпросния случай.

3. Представителство на член на ЕП, чийто имунитет подлежи на обсъждане

Правилникът за дейността позволява на членове или бивши членове на ЕП да бъдат 
представлявани от друг член на Парламента. Член 7, параграф 3 постановява, че „той 
(членът на ЕП) може да бъде представляван от друг член на ЕП“.

Тук възниква проблем във връзка с представляването на член на ЕП, чийто имунитет се 
обсъжда от член на комисията по правни въпроси, поради две причини:

 да се избегне въпросният член на комисията да бъде в ролята на съдия и 
едновременно на заинтересовано лице,

 да се гарантира, че всички членове на ЕП се третират еднакво от комисията по 
правни въпроси.

Поради тези причини членовете на комисията са помолени да отказват да 
представляват членове на ЕП, чиито имунитет е поставен на обсъждане.

_____________
10 септември 2009 г.
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