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Изменение 15
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Предложение за решение
Тире 2 а (ново)

Текст в сила Изменение

- като взе предвид Протокол (№7) за 
привилегиите и имунитетите на 
Европейския съюз,

Or. en

Изменение 16
Morten Messerschmidt
от името на групата EFD

Правилник за дейността на Европейския парламент

Предложение за решение
Съображение A (ново)

Текст в сила Изменение

A. като има предвид, че следва да се 
подчертае, че целта на новия кодекс 
за поведение е борбата с всички 
форми на корупция. Следователно 
всички обосновани твърдения за 
корупция следва да водят до снемане 
на парламентарния имунитет и до 
наказателно разследване в 
съответния съд, а не до 
административна процедура, 
образувана от Консултативния 
комитет. Това е не само за да се 
гарантира, че виновните се осъждат 
в съответствие със законите за борба 
с корупцията, но също и че се спазват 
основните права на справедлив 
процес, гарантирани от разпоредбите 
на член 6 от Европейската 
конвенцията за правата на човека,
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Or. en

Изменение 17
Morten Messerschmidt
от името на групата EFD

Правилник за дейността на Европейския парламент
Предложение за решение
Съображение Б (ново)

Текст в сила Изменение

Б. като има предвид, че решение за 
снемане на парламентарен имунитет 
винаги се взема по искане от 
националните органи, се подчертава, 
че всяко решение по такъв въпрос от 
страна на Консултативния комитет 
се съобщава на съответните 
национални органи,

Or. en

Изменение 18
Carlo Casini

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 19

Текст в сила Изменение

С мнозинство от три пети от подадените 
гласове, представляващи най-малко три 
от политическите групи, 
Председателският съвет може да 
предложи на Парламента да прекрати 
мандата на председателя, на заместник-
председател или на квестор, на 
председател или заместник-председател 
на комисия, на председател или 
заместник-председател на 
междупарламентарна делегация, или на 
всеки друг, заемащ изборна длъжност в 
рамките на Парламента, ако счита, че 

С мнозинство от три пети от подадените 
гласове, представляващи най-малко три 
от политическите групи, 
Председателският съвет може да 
предложи на Парламента да прекрати 
мандата на председателя, на заместник-
председател или на квестор, на 
председател или заместник-председател 
на комисия, на председател или 
заместник-председател на 
междупарламентарна делегация, или на 
всеки друг, заемащ изборна длъжност в 
рамките на Парламента, ако счита, че 
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въпросното лице сериозно е нарушило
задълженията си. Предложението се 
приема от Парламента с мнозинство 
от две трети от подадените гласове, 
представляващи мнозинство от всички 
негови членове.

въпросното лице сериозно е нарушило 
задълженията си. Парламентът взема 
решение относно това предложение с 
мнозинство от две трети от подадените 
гласове, представляващи мнозинство от 
всички негови членове.

Когато докладчик наруши 
разпоредбите на Кодекса за поведение 
на членовете на Европейския 
парламент, приложен към 
настоящия правилник, относно 
финансовите интереси и конфликта 
на интереси, по инициатива на 
председателя и по предложение на 
Председателския съвет, комисията, 
която го е назначила, може да 
прекрати този мандат. 
Мнозинствата, предвидени в първия 
параграф, се прилагат mutatis mutandis 
за всеки етап от процедурата.

Or. fr

Изменение 19
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Член 19 – тълкуване (ново)

 Изменение 2 Изменение

Формулировката „всеки друг, заемащ 
изборна длъжност в рамките на 
Парламента“ включва заемащите 
длъжността докладчик на 
парламентарна комисия1.

заличава се

.__________________
1 Това тълкуване се прилага и
към член 153, параграф 3, буква г). 

Or. it

Обосновка

Това тълкуване е преувеличено и неподходящо, като се има предвид, че докладчикът 
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(избран член на ЕП) е назначен от компетентната комисия и следователно може да 
бъде освободен въз основа на вътрешни процедури, които са вече установени в членове 
152−154 от действащия правилник.

Изменение 20
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 32 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Такива обединения не могат да 
извършват дейности, водещи до 
объркване с официалните дейности на 
Парламента или неговите органи. Ако са 
спазени условията, предвидени в 
приетите от Бюрото правила за тяхното 
създаване, политическите групи могат 
да подпомагат дейностите им, като им 
оказват логистична подкрепа. Всяка 
външна подкрепа, получавана от такива 
обединения, се обявява в съответствие с 
приложение I.

2. Такива обединения не могат да 
извършват дейности, водещи до 
объркване с официалните дейности на 
Парламента или неговите органи. Ако са 
спазени условията, предвидени в 
приетите от Бюрото правила за тяхното 
създаване, политическите групи могат 
да подпомагат дейностите им, като им 
оказват логистична подкрепа.

Всяка подкрепа, получавана от такива 
обединения, се обявява задължително, 
без значение дали парична или в 
натура (напр. секретарска помощ), 
която, ако бъде предложена на 
отделни членове на ЕП, следва да се 
декларира в съответствие с приложение 
I.

Квесторите поддържат регистър на 
декларациите по втора алинея. 
Регистърът се публикува на уебсайта 
на Парламента. Квесторите приемат 
практическите условия за тези 
декларации.

Or. en

Обосновка

Финансовите интереси на интергрупите представляват законен обществен интерес. 
Затова регистърът на декларациите следва да се публикува в интернет. 



AM\882723BG.doc 7/49 PE475.805v02-00

BG

Изменение 21
Gerald Häfner

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 153 – параграф 3 – буква в a) (нова)

Текст в сила Изменение

вa) представяне на Председателския 
съвет на предложение за отнемане на 
статута на докладчик от член на 
ЕП;

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста на кодекса за поведение в съответствие с предложенията на 
работната група на Бюрото.

Изменение 22
Carlo Casini

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 153 – параграф 3 – буква г)

Текст в сила Изменение

г) представяне на Председателския 
съвет в съответствие с член 19 на 
предложение за временно отстраняване 
или освобождаване на члена на ЕП от 
една или повече заемани от него 
изборни длъжности в рамките на 
Парламента.

г) представяне на Председателския 
съвет в съответствие с член 19 на 
предложение за временно отстраняване 
или освобождаване на члена на ЕП от 
една или повече заемани от него 
длъжности в рамките на Парламента.

Or. fr

Изменение 23
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre
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Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I – член 1 – параграф 1а (нов)

Текст в сила Изменение

1а. За целите на прозрачността 
членовете на ЕП подават на своя 
лична отговорност декларация за 
финансовите си интереси до 
председателя преди края на първата 
месечна сесия след изборите за 
Европейски парламент (или, в 
рамките на парламентарния мандат, 
до 30 дни след поемането на 
функциите им в Парламента), като 
използват приетия от Бюрото в 
съответствие с член 9 формуляр. Те 
информират председателя за всяка 
промяна, която се отразява върху 
посочената декларация в срок до 30 
дни от настъпването на посочената 
промяна.

Or. it

Обосновка

Член 1 от приложение I към действащия правилник следва да бъде допълнен, както е 
посочено по-горе, с цел да бъде по-цялостен. 

Изменение 24
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I – член 1 – параграф 1б (нов)

Текст в сила Изменение

1б. Даден член на ЕП не може да бъде 
избран да заеме длъжност в 
Парламента или неговите органи, да 
бъде назначен за докладчик или да 
участва в официална делегация, ако не 
е подал декларация за финансовите си 
интереси.
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Or. it

Изменение 25
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I – член 2 – параграф 2

Текст в сила Изменение

Членовете на ЕП се въздържат от 
получаване на всякакви подаръци или 
облаги при изпълнението на 
служебните си задължения.

На членовете на ЕП се забранява да 
приемат подаръци или сходни облаги
при упражняване на функциите им, с 
изключение на такива, които са с 
много ограничена стойност и са 
поднесени от вежливост или са им 
поднесени от вежливост в 
качеството им на официални 
представители на Парламента.

Or. it

Изменение 26
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I – член 2 – буква ва) (нова)

Текст в сила Изменение

ва) всяка дейност, изпълнявана срещу 
възнаграждение от члена на ЕП 
паралелно с упражняване на мандата 
му, независимо дали в качеството на 
наето или самостоятелно заето 
лице,

Or. it

Обосновка

Член 2 от приложение I към действащия правилник следва да бъде допълнен по този 
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начин с цел по-голяма прозрачност.

Изменение 27
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I – член 2 – буква вб) (нова)

Текст в сила Изменение

вб) участието в комитети и 
управителни съвети на дружества, 
неправителствени организации, 
сдружения или всеки друг орган, 
притежаващ правосубектност, или 
упражняването на всяка друга външна 
дейност от страна на член на ЕП, 
независимо дали срещу 
възнаграждение или не,

Or. it

Изменение 28
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I – членове 1–4 

Изменение 5 Изменение

заличава се заличава се 

Or. it

Обосновка

Членове 1-4 от приложение I към действащия правилник следва да бъдат 
възстановени, тъй като те гарантират положителни общи правила за поведението 
на членовете на ЕП по време на техния мандат. 

Изменение 29
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
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Raffaele Baldassarre

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I – член 4а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 4а
Бившите членове на ЕП, които се 
заемат професионално с дейност по 
лобиране или представителство, 
които имат пряко отношение към 
процеса на вземане на решения в 
Европейския съюз, не могат да се 
ползват от облекченията, 
предоставени на бившите членове на 
ЕП в съответствие с член 1, буква г) 
от Решение на Бюрото1.
__________________
1 Решение на Бюрото от 12 април 
1999 г. 

Or. it

Обосновка

С цел избягване на опасно припокриване между статута на бивш член на ЕП и 
дейност по лобиране, този член следва да се прилага единствено за използването на 
„бюро за посетители“, както е посочено в член 1, буква г) от Решението на Бюрото 
от 12 април 1999 г.

Изменение 30
Carlo Casini

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) - член 1 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 1
Ръководни принципи

При изпълняването на своите 
функции членовете на Европейския 
парламент:
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а) се ръководят от и спазват 
следните общи принципи на 
поведение: необвързаност с интереси, 
неприкосновеност, откритост, 
внимание, честност, отговорност и 
зачитане на репутацията на 
Парламента,
б) действат единствено в обществен 
интерес и не придобиват, нито се 
стремят да придобиват каквато и да 
е пряка или непряка финансова полза 
или друго възнаграждение.

Or. en

(Изменение с езиков характер: текст на член 1 от Препоръката относно кодекс за 
поведение на членовете на Европейския парламент, представена от работната група 
на Бюрото относно кодексите за поведение на Председателския съвет и на Бюрото 

(FDR DV/872358 – PE 463.760/GT), без букви в) и г), които преминават в новия член 2, и 
с промяна на английската дума selflessness на disinterest)

Обосновка

Изменение с езиков характер

Изменение 31
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 1 (нов)

Изменение 6 Изменение

Член 1 заличава се
Ръководни принципи

При изпълняването на своите 
функции членовете на Европейския 
парламент:
а) се ръководят и действат в дух на 
зачитане на следните общи принципи 
на поведение: необвързаност с 
интереси, неприкосновеност, 
прозрачност, внимание, честност, 
отговорност и зачитане на 
репутацията на Парламента,
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б) действат единствено в обществен 
интерес и не могат да придобиват, 
нито да се стремят да придобият 
каквато и да е пряка или непряка 
финансова полза или друго 
възнаграждение. 

Or. it

Обосновка

Член 9, параграф 2 от действащия правилник постановява, че поведението на 
членовете на ЕП следва да се характеризира с взаимно уважение, да се основава на 
ценностите и принципите, определени в учредителните текстове на Европейския 
съюз, да зачита достойнството на Парламента и да не нарушава нормалното 
протичане на парламентарната работа или реда и спокойствието в помещенията на 
Парламента. Предложеният текст установява ограничителни правила, които се 
прилагат по-скоро за специфични области, а не като общи принципи.

Изменение 32
Helmut Scholz

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 2 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 2
Основни задължения на членовете на 

ЕП
В рамките на своя мандат членовете 
на Европейския парламент: 
а) не постигат договорки, които 
водят до това те да действат или 
гласуват в интерес на трети 
юридически или физически лица, 
което би могло да компрометира 
свободата на техния глас, както е 
залегнала в член 6 от Акта за 
избирането на представители в 
Европейския парламент чрез всеобщи 
преки избори от 20 септември 1976 г. 
и в член 2 от Устава на членовете на 
Европейския парламент,
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б) не искат, не приемат и не 
получават никакви преки или непреки 
финансови ползи, нито каквото и да е 
друго възнаграждение за упражняване 
на влияние или подаване на глас по 
законодателни актове, предложения 
за резолюции, писмени декларации или 
въпроси, внесени в Парламента или 
някоя от неговите комисии, и 
надлежно гарантират избягването на 
всяка ситуация, която би могла да 
бъде свързана с корупция.

Or. de

Изменение 33
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I – член 2 (нов)

Изменение 7 Изменение

Член 2
заличава се

Основни задължения на членовете на 
ЕП

В рамките на своя мандат членовете 
на Европейския парламент:
а) не постигат договорки, които 
водят до това те да действат или 
гласуват в интерес на трети лица, 
което би могло да компрометира 
свободата на техния глас, както е 
залегнала в член 6 от Акта от 20 
септември 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент 
чрез всеобщо пряко избирателно право 
и в член 2 от Устава на членовете на 
Европейския парламент,
б) не искат, не приемат и не 
получават никакви финансови преки 
или непреки ползи, нито каквото и да 
е друго възнаграждение за 
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упражняване на влияние или подаване 
на глас по законодателни актове, 
предложения за резолюции, писмени 
декларации или въпроси, внесени в 
Парламента или някоя от неговите 
комисии, и надлежно гарантират 
избягването на всяка ситуация, която 
би могла да бъде свързана с корупция.

Or. it

Обосновка

Предложеният от работната група текст разглежда този въпрос по негативен 
начин, основаващ се на това какво членовете на ЕП не следва да правят. 
Действащият правилник, подобно на много други набори от правила, установява 
общите положителни принципи и след това предвижда забрани и решения. 
Съществува общо, или по-скоро универсално, допускане, че членовете на ЕП ще 
гласуват в полза на обществения интерес и че не са корумпирани. При възникване на 
случаи на корупция се налагат наказания. Член 9 от действащия правилник и членове 1 
и 2 от приложение I към него вече гарантират, че членовете на ЕП действат по 
прозрачен начин.

Изменение 34
David Martin

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (нов) - член 3 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 3
Конфликт на интереси

1. Конфликт на интереси е налице, 
когато член на Европейския 
парламент има личен интерес, който 
би могъл неправомерно да повлияе на 
изпълнението на неговите функции 
като член на Европейския парламент. 
Конфликт на интереси не е налице, 
когато член на Европейския 
парламент извлича полза поради 
принадлежността си към 
населението като цяло или към 
голяма категория лица.
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2. Всеки член на Европейския 
парламент, който установи, че е 
изложен на конфликт на интереси, 
взема незабавно необходимите мерки, 
за да го премахне, в съответствие с 
принципите и разпоредбите на 
настоящия кодекс за поведение. Ако 
членът на Европейския парламент не 
е в състояние да разреши конфликта 
на интереси, той писмено съобщава 
за това на председателя. В случай на 
съмнение, членът на ЕП може да 
поиска поверително становище от 
Консултативния комитет относно 
поведението на членовете на ЕП, 
установен в член 7.
3. Без да се нарушава параграф 2, 
преди да се изкажат или да гласуват в 
пленарно заседание или в някой от 
органите на Парламента, или когато 
бъдат предложени за докладчици, 
членовете на ЕП оповестяват 
публично всеки действителен или 
потенциален конфликт на интереси в 
зависимост от разглеждания въпрос, 
когато конфликтът на интереси не е 
виден от данните, декларирани 
съгласно член 4. Това се съобщава 
писмено или устно на председателя в 
хода на съответното парламентарно 
разискване.

Or. en

Изменение 35
Mario Mauro, Marco Scurria

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 3 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 3
Конфликт на интереси
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1. Конфликт на интереси е налице, 
когато член на Европейския 
парламент има личен интерес, който 
би могъл неправомерно да повлияе на 
упражняването на неговите функции 
като член на Европейския парламент. 
Конфликт на интереси не е налице, 
когато член на Европейския 
парламент извлича полза поради 
принадлежността си към 
населението като цяло или към 
голяма категория лица.
2. Всеки член на Европейския 
парламент, който установи, че е 
изложен на конфликт на интереси, 
взема незабавно необходимите мерки, 
за да го премахне, в съответствие с 
принципите и разпоредбите на 
настоящия кодекс за поведение. Ако 
членът на Европейския парламент не 
е в състояние да разреши конфликта 
на интереси, той писмено съобщава 
за това на председателя. В случай на 
съмнение, членът на ЕП може да 
поиска становище от 
консултативния комитет относно 
поведението на членовете на ЕП, 
установен в член 7.
3. Без да се нарушава параграф 2, 
преди да се изкажат или да гласуват в 
пленарно заседание или в някой от 
органите на Парламента, или когато 
бъдат предложени за докладчици, 
членовете на ЕП оповестяват 
публично всеки действителен или 
потенциален конфликт на интереси в 
зависимост от разглеждания въпрос, 
когато конфликтът на интереси не е 
виден от данните, декларирани 
съгласно член 4. Това се съобщава 
писмено или устно на председателя в 
хода на съответното парламентарно
разискване.

Or. it
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Изменение 36
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 3 (нов)

Изменение 8 Изменение

Член 3 заличава се
Конфликт на интереси

1. Конфликт на интереси е налице, 
когато член на Европейския 
парламент има личен интерес, който 
би могъл неправомерно да повлияе на 
упражняването на неговите функции 
като член на Европейския парламент. 
Конфликт на интереси не е налице, 
когато член на Европейския 
парламент извлича полза поради 
принадлежността си към 
населението като цяло или към 
голяма категория лица.
2. Всеки член на Европейския 
парламент, който установи, че е 
изложен на конфликт на интереси, 
взема незабавно необходимите мерки, 
за да го премахне, в съответствие с 
принципите и разпоредбите на 
настоящия кодекс за поведение. Ако 
членът на Европейския парламент не 
е в състояние да разреши конфликта 
на интереси, той писмено съобщава 
за това на председателя. В случай на 
съмнение, членът на ЕП може да 
поиска становище от 
консултативния комитет относно 
поведението на членовете на ЕП, 
установен в член 7.
3. Без да се нарушава параграф 2, 
преди да се изкажат или да гласуват в 
пленарно заседание или в някой от 
органите на Парламента, или когато 
бъдат предложени за докладчици, 
членовете на ЕП оповестяват 
публично всеки действителен или 
потенциален конфликт на интереси в 
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зависимост от разглеждания въпрос, 
когато конфликтът на интереси не е 
виден от данните, декларирани 
съгласно член 4. Това се съобщава 
писмено или устно на председателя в 
хода на съответното парламентарно 
разискване.

Or. it

Обосновка

Членове 1 и 2 от приложение I към действащия правилник предвиждат цялостни и 
подробни правила за тази област. Не съществуват основания за навлизане в толкова 
големи подробности, което носи риск от пропускане на определени възможни случаи.

Изменение 37
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 4 (нов)

Текст в сила Изменение

  Член 4
Декларация на членовете на ЕП до 

Европейския парламент
1. За целите на прозрачността 
членовете на ЕП подават на своя 
лична отговорност декларация за 
финансовите си интереси до 
председателя преди края на първата 
месечна сесия след изборите за 
Европейски парламент (или, в хода на 
парламентарния мандат, до 30 дни 
след поемането на функциите си в 
Парламента), като използват 
приетия от Бюрото в съответствие с 
член 9 формуляр. Те информират 
председателя за всяка промяна, която 
се отразява върху посочената
декларация, в срок до 30 дни от 
настъпването на посочената промяна.
2. Декларацията за финансови 
интереси съдържа следната точно 
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изложена информация:
а) професионалните дейности на 
члена на ЕП през трите години преди 
поемането на функциите му в 
Парламента, както и участието му 
за същия период в  управителни 
съвети или комитети на 
предприятия, неправителствени 
организации, асоциации или всеки друг 
орган, притежаващ правосубектност,
б) всяко възнаграждение, получавано 
от него във връзка с упражняван 
мандат в друг парламент;
в) всяка редовна дейност, изпълнявана 
срещу възнаграждение от члена на ЕП 
паралелно с упражняване на мандата 
му, независимо дали в качеството на 
наето или самостоятелно заето 
лице,
г) участието в управителни съвети 
или комитети на предприятия, 
неправителствени организации, 
асоциации или всеки друг орган, 
притежаващ правосубектност, или 
упражняването на всяка друга външна 
дейност от страна на член на ЕП, 
независимо дали срещу 
възнаграждение или не,
д) всяка друга временна странична 
дейност, извършвана срещу 
възнаграждение (включително 
писателска дейност, изнасяне на 
лекции или предоставяне на експертни 
услуги), ако общото възнаграждение 
надвишава 5000 евро за календарна 
година,
е) участие в предприятие или 
партньорство за случаите, при които 
е възможно от това да произтекат 
последици за държавната политика 
или посоченото участие предоставя 
на члена на ЕП значително влияние 
върху дейността на съответната 
организация,
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ж) всяка помощ - финансова, 
материална или свързана с персонал, 
която получава в допълнение към 
осигуряваната от Парламента и 
която му се предоставя във връзка с 
неговата политическа дейност от 
трети лица, като самоличността на 
последните се посочва,
з) всеки друг финансов интерес, който 
би могъл да окаже влияние върху 
изпълнението на функциите му на 
член на ЕП.
Получаваните от члена на ЕП 
инвестиционни приходи, декларирани 
по всяка от посочените в първа 
алинея букви, се изчисляват на 
годишна основа.
3. Информацията, предоставена на 
председателя по силата на 
настоящия член, се публикува на 
интернет сайта на Парламента в 
лесно достъпен формат.
4. Даден член на ЕП не може да бъде 
избран да заема длъжност в 
Парламента или неговите органи, да 
бъде определян за докладчик или да 
участва в официална делегация, ако не 
е подал декларация за финансовите си 
интереси.

Or. en

Обосновка

Има три категории доходи, освен парламентарната заплата, които членовете на ЕП 
трябва да декларират. Това трябва да бъде изяснено напълно, за да се избегне 
объркване поради липса на ограничения. В буква в) се позоваваме на всяка редовна 
дейност срещу възнаграждение. В буква д) се позоваваме на всяка временна дейност 
срещу възнаграждение. В буква з) се позоваваме на приходи от инвестиции, които 
могат да повлияят на член на ЕП при упражняването на неговите функции. 
Необходимостта от посочване на последните по месец е напълно излишно изискване. 

Изменение 38
Charles Tannock
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Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 4 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 4
Декларация на членовете на ЕП до 

Европейския парламент
1. За целите на прозрачността 
членовете на ЕП подават на своя 
лична отговорност декларация за 
финансовите си интереси до 
председателя преди края на първата 
месечна сесия след изборите за 
Европейски парламент (или, в хода на 
парламентарния мандат, до 30 дни 
след поемането на функциите си в 
Парламента), като използват 
приетия от Бюрото в съответствие с 
член 9 формуляр. Те информират 
председателя за всяка промяна, която 
се отразява върху посочената 
декларация, в срок до 30 дни от 
настъпването на посочената промяна.
2. Декларацията за финансови 
интереси съдържа следната точно 
изложена информация:
а) професионалните дейности на 
члена на ЕП през трите години преди 
поемането на функциите му в 
Парламента, както и участието му 
за същия период в управителни 
съвети или комитети на 
предприятия, неправителствени 
организации, асоциации или всеки друг 
орган, притежаващ правосубектност,
б) всяко възнаграждение, получавано 
от него във връзка с упражняван 
мандат в друг парламент,
в) всяка дейност, изпълнявана срещу 
възнаграждение от члена на ЕП 
паралелно с упражняване на мандата 
му, независимо дали в качеството на 
наето или самостоятелно заето 
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лице,
г) участието в управителни съвети 
или комитети на предприятия, 
неправителствени организации, 
асоциации или всеки друг орган, 
притежаващ правосубектност, или 
упражняването на всяка друга външна 
дейност от страна на член на ЕП, 
независимо дали срещу 
възнаграждение или не,
д) всяка друга временна странична 
дейност, извършвана срещу 
възнаграждение (включително 
писателска дейност, изнасяне на 
лекции или предоставяне на експертни 
услуги), ако общото възнаграждение 
надвишава 5000 евро за календарна 
година,
е) всяко участие в предприятие или 
партньорство, когато то надвишава 
15 % от пуснатите в обращение 
акции или когато стойността на 
това участие надвишава 
едногодишната заплата,
ж) всяка помощ - финансова, 
материална или свързана с персонал, 
която получава в допълнение към 
осигуряваната от Парламента и 
която му се предоставя във връзка с 
неговата политическа дейност от 
трети лица, като самоличността на 
последните се посочва,
з) всеки друг финансов интерес, който 
би могъл да окаже влияние върху 
изпълнението на функциите му на 
член на ЕП.
Редовно получаваните от члена на ЕП 
доходи по всяка от посочените в 
първа алинея букви се разпределят в 
следните категории:
1. от 500 до 1000 евро на месец;
2. от 1001 до 5000 евро на месец;
3. от 5001 до 10 000 евро на месец;
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4. над 10 000 евро на месец.
Всеки друг доход, получаван от члена 
на ЕП по всяка от посочените в първа 
алинея букви, се изчислява на годишна 
основа, като се разделя на дванадесет 
и се разпределя в една от 
горепосочените категории.
3. Информацията, предоставена на 
председателя по силата на 
настоящия член, се публикува на 
интернет сайта на Парламента в 
лесно достъпен формат.
4. Даден член на ЕП не може да бъде 
избран да заема длъжност в 
Парламента или неговите органи, да 
бъде определян за докладчик или да 
участва в официална делегация, ако не 
е подал декларация за финансовите си 
интереси.

Or. en

Обосновка

Буква е) е в съответствие с прага, предписан от Камарата на общините на 
Обединеното кралство.

Изменение 39
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

 Проектодоклад
Приложение I – член 4 – параграф 1 (нов)

Изменение 9 Изменение

1. За целите на прозрачността 
членовете на ЕП подават на своя 
лична отговорност декларация за 
финансовите си интереси до 
председателя преди края на първата 
месечна сесия след изборите за 
Европейски парламент (или, в 
рамките на парламентарния мандат, 
до 30 дни след поемането на 
функциите им в Парламента), като 
използват приетия от Бюрото в 

заличава се
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съответствие с член 9 формуляр. Те
информират председателя за всяка 
промяна, която се отразява върху 
посочената декларация в срок до 30 
дни от настъпването на посочената 
промяна.

Or. it

Обосновка

Както е посочено, параграф 1 следва да се премести в текста на член 1 от 
приложение I към действащия правилник с оглед на това текстът да придобие по-
рационален вид (вж. изменение 23).

Изменение 40
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 4 (нов) – параграф 2 – буква а)

Изменение 9 Изменение

а) професионалните дейности на 
члена на ЕП през трите години преди 
поемането на функциите му в 
Парламента, както и участието му 
за същия период в комитети или 
управителни съвети на предприятия, 
неправителствени организации, 
асоциации или всеки друг орган, 
притежаващ правосубектност,

заличава се

Or. it

Обосновка

Професионалните дейности на члена на ЕП през трите години преди поемането на 
функциите му в Парламента, както е посочено в предложения текст, не може да 
окаже въздействие върху неговите функции като член на ЕП.

Изменение 41
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto
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Проектодоклад
Приложение I – член 4 (нов) – параграф 2 – буква в) (нова)

Изменение 9 Изменение

в) всяка дейност, изпълнявана срещу 
възнаграждение от члена на ЕП 
паралелно с упражняване на мандата 
му, независимо дали в качеството на 
наето или самостоятелно заето 
лице,

заличава се

Or. it

Обосновка

Както е посочено, член 4, параграф 2, буква в) следва да се премести в текста на член 
2 от приложение I към действащия правилник (вж. изменение 26).

Изменение 42
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I – член 2 (нов) – параграф 2 – буква г) (нова)

Текст в сила Изменение

г) участието в комитети и 
управителни съвети на предприятия, 
неправителствени организации, 
асоциации или всеки друг орган, 
притежаващ правосубектност, или 
упражняването на всяка друга външна 
дейност от страна на член на ЕП, 
независимо дали срещу 
възнаграждение или не,

заличава се

Or. it

Обосновка

Както е посочено, член 4, параграф 2, буква г) следва да се премести в текста на член 
2 от приложение I към действащия правилник (вж. изменение 27).
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Изменение 43
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 4 (нов) – параграф 2 – буква д)

Изменение 9 Изменение

д) всяка друга временна странична 
дейност, извършвана срещу 
възнаграждение (включително 
писателска дейност, участие в 
конференции или предоставяне на 
експертни услуги), ако общото 
възнаграждение надвишава 5000 евро 
за календарна година,

заличава се

Or. it

Обосновка

Посочените тук дейности вече са обхванати от член 4, параграф 2, буква г). Освен 
това не е необходимо установяването на максимален размер.

Изменение 44
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 4 (нов) – параграф 2 – буква е)

Изменение 9 Изменение

е) участие в предприятие или 
партньорство, за случаите при които 
е възможно от това да произтекат 
последици за държавната политика 
или когато посоченото участие 
предоставя на члена на ЕП 
значително влияние върху дейността 
на съответната организация,

заличава се

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение е нецелесъобразно, тъй като изглежда разкрива недоверие в 
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членовете на ЕП, които представляват обществеността, носят отговорност пред 
нея и не може да се счита, че имат частни интереси освен ако не се докаже друго. 

Изменение 45
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 4 (нов) – параграф 2 – буква з)

Изменение 9 Изменение

з) всеки друг финансов интерес, който 
би могъл да окаже влияние върху 
упражняването на функциите му на 
член на ЕП.

заличава се

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение е нецелесъобразно, тъй като концепцията за финансови 
интереси може да бъде неограничена и неясно определена и следователно да води до 
политическа спекулация.

Изменение 46
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 4 (нов) – параграф 2 – алинеи 2 и 3 

Изменение 9 Изменение

Редовно получаваните от члена на ЕП 
доходи по всяка от посочените в 
първа алинея точки се разполагат в 
следните категории:

заличава се

1) от 500 до 1 000 евро на месец;
2) от 1.001 до 5 000 евро на месец;
3) от 5001 до 10 000 евро на месец;
4) над 10 000 евро на месец.
Всеки друг доход, получаван от  члена 
на ЕП по всяка от посочените в първа 
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алинея точки се изчислява на годишна 
основа, като се разделя на дванадесет 
и се разполага в една от 
горецитираните категории.

Or. it

Обосновка

Предвиждането на тези категории е абсолютно нецелесъобразно по същите причини, 
както в предходното изменение.

Изменение 47
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 4 (нов) – параграф 3 

Изменение 9 Изменение

3. Информацията, предоставена на 
председателя по силата на 
настоящия член се публикува на 
интернет сайта на Парламента в 
лесно достъпен формат.

заличава се

Or. it

Обосновка

Член 3 от приложение I към действащия правилник вече гарантира, че информацията 
в поддържания от квесторите регистър е публично достъпна. Това е достатъчно за 
предоставяне на пълни гаранции.

Изменение 48
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I – член 4 (нов) – параграф 4

Изменение 9 Изменение

4. Даден член на ЕП не може да бъде 
избран да заеме длъжност в 
Парламента или неговите органи, да 

заличава се
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бъде определен за докладчик или да 
участва в официална делегация, ако не 
е подал декларация за финансовите си 
интереси.

Or. it

Обосновка

Както е посочено, параграф 4 следва да се премести в текста на член 1 от 
приложение I към действащия правилник с оглед на това текстът да придобие по-
рационален вид (вж. изменение 24).

Изменение 49
Michèle Striffler

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 5 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 5
Подаръци или сходни облаги

Членовете на Европейския парламент 
предават на председателя, след 
завръщането си, подаръците на 
стойност над 150 евро, които са 
получили по време на официална 
мисия извън Съюза. 

Or. fr

Обосновка

Въведената чрез изменението разпоредба има за цел да позволи на членовете на 
Европейския парламент да спазват правилата без да проявяват неуважение към 
гостоприемството и щедростта, които са силно характерни за някои държави, в 
които се осъществяват посещенията.

Изменение 50
Mario Mauro, Marco Scurria

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 5 (нов)
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Текст в сила Изменение

Член 5
Подаръци или сходни облаги

1. На членовете на ЕП се забранява да 
приемат подаръци или сходни облаги 
при добросъвестно упражняване на 
функциите им, с изключение на 
такива, за които е очевидно, че не 
надвишават 150 евро и са поднесени 
от вежливост или са им поднесени 
от вежливост в качеството им на 
официални представители на 
Парламента. 
2. Всеки подарък или подобна облага, 
поднесен на член на ЕП в 
съответствие с параграф 1 в 
качеството му на официален 
представител на Парламента се 
предава на председателя и спрямо 
него се прилагат мерките, предвидени 
в член 9.

Or. it

Изменение 51
Charles Tannock

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 5 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 5
Подаръци или сходни облаги

1. Членовете на ЕП не приемат 
подаръци или сходни облаги при 
упражняване на функциите си, с 
изключение на такива, за които е 
очевидно, че не надвишават 150 евро и 
са поднесени от вежливост или са им 
поднесени от вежливост в 
качеството им на официални 
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представители на Парламента.
2. Всеки подарък или подобна облага, 
поднесени на член на ЕП в 
съответствие с параграф 1 в 
качеството му на официален 
представител на Парламента, се 
предават на председателя и спрямо 
тях се прилагат мерките, предвидени 
в член 9.
3. Разпоредбите на настоящия член 
не се прилагат за пътни разноски, 
настаняване в хотел или дневни пари, 
получени от членовете на ЕП при 
изпълняването на техните функции. 
Такива облаги трябва все пак да 
бъдат регистрирани от всеки член на 
ЕП заедно с неговата декларация за 
финансови интереси. 

Or. en

Изменение 52
Andrew Duff, Alexandra Thein

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 5 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 5
Подаръци или сходни облаги

1. Членовете на ЕП не приемат 
подаръци или сходни облаги при 
упражняване на функциите си, с 
изключение на такива с 
приблизителна стойност под 150 
евро, поднесени от вежливост.
2. Всеки подарък или подобна облага, 
поднесени на член на ЕП в 
съответствие с параграф 1 в 
качеството му на официален 
представител на Парламента, се 
предават на председателя и спрямо 
тях се прилагат мерките, предвидени 
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в член 9.
3. Членовете на ЕП не приемат 
гостоприемство, освен когато то се 
предлага от вежливост. 
Присъствието на мероприятия по 
покана в рамките на техните 
функции, с което членовете на ЕП 
представляват Парламента, не се 
счита за гостоприемство.

Or. en

Обосновка

Има три категории подаръци, които трябва да се уредят. Първо малките подаръци, 
поднесени от вежливост. Второ подаръци, поднесени на членове на ЕП, 
представляващи Парламента в официално качество. Трето гостоприемството 
спрямо членове на ЕП (например хотелско настаняване), когато те приемат покани за 
мероприятия в хода на изпълнение на своите функции. (Параграф 3 е заимстван от 
наскоро приетия кодекс за поведение на Комисията.)

Изменение 53
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – член 5 (нов)

Изменение 10 Изменение

Член 5 заличава се
Подаръци или сходни облаги

1. На членовете на ЕП се забранява да 
приемат подаръци или сходни облаги 
при упражняване на функциите им, с 
изключение на такива, за които е 
очевидно, че не надвишават 150 евро и 
са поднесени от вежливост или са им 
поднесени от вежливост в 
качеството им на официални 
представители на Парламента.
2. Всеки подарък или подобна облага, 
поднесен на член на ЕП в 
съответствие с параграф 1 в 
качеството му на официален 
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представител на Парламента се 
предава на председателя и спрямо 
него се прилагат мерките, предвидени 
в член 9.

Or. it

Обосновка

Член 2 от приложение I към действащия правилник вече обхваща този аспект, тъй 
като постановява, че членовете на ЕП трябва да се въздържат от получаване на 
всякакви подаръци или облаги при изпълнението на служебните си задължения. Тази 
разпоредба е по-ограничителна и по-справедлива. Ако се счита, че е необходимо 
изменение, текстът би могъл да гласи: „подарък с много ограничена (или ограничена) 
стойност“. При все това да се постанови, че по отношение на подаръците следва да 
„е очевидно, че не надвишават“ посочения размер е наистина объркващо и опасно във 
връзка с различните начини, по които тази формулировка би могла да се тълкува.  
Какво ще се случи, ако член на ЕП получи 50 различни „подаръка“, всеки на стойност 
150 евро?

Изменение 54
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

 Проектодоклад
Приложение I – член 6 (нов)

Изменение 11 Изменение

Бившите членове на ЕП, които се заемат 
професионално с дейност по лобиране 
или представителство, които имат пряко 
отношение към процеса на вземане на 
решения в Съюза, не могат да се ползват 
от облекченията, предоставени на 
бившите членове на ЕП в съответствие с 
определените за тази цел правила от 
Бюрото1.

Бившите членове на ЕП, които се заемат 
професионално с дейност по лобиране 
или представителство, които имат пряко 
отношение към процеса на вземане на 
решения в Съюза, не могат да се ползват 
от облекченията, предоставени на 
бившите членове на ЕП в съответствие с 
член 1, буква г) от определените за тази 
цел правила от Бюрото1.

__________________ __________________
1 Решение на Бюрото от 12 април 1999 г. 1 Решение на Бюрото от 12 април 1999 г.

Or. it

Обосновка

С цел избягване на опасно припокриване между статута на бивш член на ЕП и 
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дейност по лобиране, този член следва да се прилага единствено за използването на 
„бюро за посетители“, както е посочено в член 1, буква г) от Решението на Бюрото 
от 12 април 1999 г. (вж. изменение 29).

Изменение 55
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 7 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 7
Консултативен комитет относно 
поведението на членовете на ЕП

1. Създава се Консултативен 
комитет относно поведението на 
членовете на ЕП („Консултативният 
комитет“).
2. Консултативният комитет се 
състои от петима членове, 
определени от председателя в 
началото на неговия мандат сред 
членовете на бюрата и 
координаторите на комисиите по 
конституционни въпроси и по правни 
въпроси, при отчитане на опита на 
членовете на ЕП и политическия 
баланс. 
Всеки член на Консултативния 
комитет поема председателството 
за шест месеца на ротационен 
принцип.
3. Председателят определя също в 
началото на мандата си резервни 
членове на Консултативния 
комитет, по един от всяка 
непредставена в рамките на 
Консултативния комитет група.
В случай на постъпил сигнал за 
нарушение на настоящия кодекс за 
поведение от член на политическа 
група, която не е представена в 
рамките на Консултативния 
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комитет, съответният резервен член 
става по право шести член на 
Консултативния комитет за целите 
на разглеждането на посочения 
сигнал за нарушение.
4. Консултативният комитет 
предоставя насоки на членовете на 
ЕП за тълкуване и прилагане на 
разпоредбите на настоящия кодекс за 
поведение.
По искане на председателя 
Консултативният комитет оценява 
също така сигналите за нарушения на 
настоящия кодекс за поведение и 
предоставя съвети на председателя 
относно евентуалните мерки, които 
следва да се предприемат.
5. Консултативният комитет може, 
след консултация с председателя, да 
се обърне за съвет към външни 
експерти.
6. Консултативният комитет 
изготвя годишен доклад за своята 
дейност, включително за своите 
тълкувания и за прилагането на 
разпоредбите на настоящия кодекс за 
поведение. Годишните доклади се 
публикуват на уебсайта на 
Парламента. 

Or. da

Изменение 56
David Martin

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 7 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 7
Консултативен комитет относно 
поведението на членовете на ЕП
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1. Създава се Консултативен 
комитет относно поведението на 
членовете на ЕП („Консултативният 
комитет“).
2. Консултативният комитет се 
състои от петима членове, 
определени от председателя в 
началото на неговия мандат сред 
членовете на бюрата и 
координаторите на комисиите по 
конституционни въпроси и по правни 
въпроси, при отчитане на опита на 
членовете на ЕП и политическия 
баланс.
Всеки член на Консултативния 
комитет поема председателството 
за шест месеца на ротационен 
принцип.
3. Председателят определя също в 
началото на мандата си резервни 
членове на Консултативния 
комитет, по един от всяка 
непредставена в рамките на 
Консултативния комитет група.
В случай на постъпил сигнал за 
нарушение на настоящия кодекс за 
поведение от член на политическа 
група, която не е представена в 
рамките на Консултативния 
комитет, съответният резервен член 
става по право шести член на 
Консултативния комитет за целите 
на разглеждането на посочения 
сигнал за нарушение.
4. Консултативният комитет 
предоставя поверително насоки на 
членовете на ЕП за тълкуване и 
прилагане на разпоредбите на 
настоящия кодекс за поведение.
По искане на председателя 
Консултативният комитет оценява 
също така сигналите за нарушения на 
настоящия кодекс за поведение и 
предоставя съвети на председателя 
относно евентуалните мерки, които 
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следва да се предприемат.
5. Консултативният комитет може, 
след консултация с председателя, да 
се обърне за съвет към външни 
експерти.

Or. en

Изменение 57
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 7 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 7
Консултативен комитет относно 
поведението на членовете на ЕП

1. Създава се Консултативен 
комитет относно поведението на 
членовете на ЕП („Консултативният 
комитет“).
2. Консултативният комитет се 
състои от петима членове, 
определени от председателя в 
началото на неговия мандат сред 
членовете на бюрата и 
координаторите на комисиите по 
конституционни въпроси и по правни 
въпроси, при отчитане на опита на 
членовете на ЕП и политическия 
баланс.
Всеки член на Консултативния 
комитет поема председателството 
за шест месеца на ротационен 
принцип.
3. Председателят определя също в 
началото на мандата си резервни 
членове на Консултативния 
комитет, по един от всяка 
непредставена в рамките на 
Консултативния комитет група.
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В случай на постъпил сигнал за 
нарушение на настоящия кодекс за 
поведение от член на политическа 
група, която не е представена в 
рамките на Консултативния 
комитет, съответният резервен член 
става по право шести член на 
Консултативния комитет за целите 
на разглеждането на посочения 
сигнал за нарушение.
4. Консултативният комитет 
предоставя насоки на членовете на 
ЕП за тълкуване и прилагане на 
разпоредбите на настоящия кодекс за 
поведение.
По искане на председателя 
Консултативният комитет оценява 
също така сигналите за нарушения на 
настоящия кодекс и предоставя 
съвети на председателя относно 
евентуалните мерки, които следва да 
се предприемат.
5. Консултативният комитет може, 
след консултация с председателя, да 
се обърне за съвет към външни 
експерти.
6. Консултативният комитет 
публикува годишен доклад за своята 
работа.

Or. en

Обосновка

Консултативният комитет следва да публикува годишен доклад, в който да обобщава 
своята дейност в интерес на отчетността и който да служи за вписване на 
прецеденти. 

Изменение 58
György Schöpflin, Rafał Trzaskowski

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 7 (нов)



PE475.805v02-00 40/49 AM\882723BG.doc

BG

Текст в сила Изменение

Член 7
Консултативен комитет относно 
поведението на членовете на ЕП

1. Създава се Консултативен 
комитет относно поведението на 
членовете на ЕП („Консултативният 
комитет“).
2. Консултативният комитет се 
състои от петима членове, 
номинирани от председателя и 
избрани от Парламента в началото 
на мандата на председателя измежду 
членовете на бюрата и 
координаторите на комисиите по 
конституционни въпроси и по правни 
въпроси, при отчитане на опита на 
членовете на ЕП и политическия 
баланс.
Всеки член на Консултативния 
комитет поема председателството 
за шест месеца на ротационен 
принцип.
3. Също в началото на мандата си 
председателят номинира, а 
Парламентът избира резервни 
членове на Консултативния 
комитет, по един от всяка 
непредставена в рамките на 
Консултативния комитет група.
В случай на постъпил сигнал за 
нарушение на настоящия кодекс за 
поведение от член на политическа 
група, която не е представена в 
рамките на Консултативния 
комитет, съответният резервен член 
става по право шести член на 
Консултативния комитет за целите 
на разглеждането на посочения 
сигнал за нарушение.
4. Консултативният комитет 
предоставя насоки на членовете на 
ЕП за тълкуване и прилагане на 
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разпоредбите на настоящия кодекс за 
поведение и дава отговор в срок от 30 
календарни дни.
По искане на председателя 
Консултативният комитет оценява 
също така сигналите за нарушения на 
настоящия кодекс и предоставя 
съвети на председателя относно 
евентуалните мерки, които следва да 
се предприемат.
Разискванията на Консултативния 
комитет трябва да бъдат прозрачни: 
неговите оценки представляват 
корпус на прецедентна практика и се 
поддържа архив на неговите 
разисквания.
5. Консултативният комитет може, 
след консултация с председателя, да 
се обърне за съвет към външни 
експерти.

Or. en

Изменение 59
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Проектодоклад
Приложение I (ново) – членове 7–9 (нови)

Изменения 12−14 Изменение

Член 7 заличава се
Консултативен комитет относно 
поведението на членовете на ЕП

1. Създава се консултативен комитет 
относно поведението на членовете на 
ЕП („Консултативният комитет“).
2. Консултативният комитет се 
състои от петима членове, 
определени от председателя в 
началото на неговия мандат сред 
членовете на Бюрото и 
координаторите на комисията по 
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конституционни въпроси и 
комисията по правни въпроси, при 
отчитане на опита на членовете на 
ЕП и политическия баланс.
Всеки член на Консултативния 
комитет поема председателството 
за шест месеца на ротационен 
принцип.
3. Председателят определя също в
началото на мандата си, резервни 
членове на Консултативния 
комитет, по един от всяка 
непредставена в рамките на 
Консултативния комитет група.
В случай на постъпил сигнал за 
нарушение на настоящия кодекс от 
член на политическа група, която не е 
представена в рамките на 
Консултативния комитет, 
съответният резервен член става по 
право шести член на Консултативния 
комитет за целите на разглеждане на 
посочения сигнал за нарушение.
4. Консултативният съвет 
предоставя насоки на членовете на 
ЕП за тълкуване и прилагане на 
разпоредбите на настоящия кодекс на 
поведение.
По искане на председателя 
Консултативният комитет оценява 
също така сигналите за нарушения на 
настоящия кодекс и предоставя 
съвети на председателя относно 
евентуалните мерки, които следва да 
се предприемат.
5. Консултативният комитет може, 
след консултация с председателя, да 
се обърне за съвет към външни 
експерти.

Член 8
Процедура в случай на евентуални 
нарушения на кодекса за поведение

1. Когато са налице основания да се 
предположи, че даден член на ЕП 
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вероятно е извършил нарушение на 
настоящия кодекс за поведение, 
председателят може да информира за 
това Консултативния комитет.
2. Консултативният комитет 
преценява обстоятелствата на 
твърдяното нарушение и въз основа 
на своите заключения, отправя 
препоръка до председателя за 
евентуално решение.
3. Ако, след като разгледа 
становището на Консултативния 
комитет, председателят заключи, че 
съответният член на ЕП е нарушил 
кодекса за поведение, той приема, след 
изслушване на члена на ЕП, 
мотивирано решение, в което се 
определя санкция, за която се 
информира члена на ЕП.
Постановената санкция може да 
включва една или няколко от 
посочените в член 153, параграф 3 на 
регламента мерки.
4. Вътрешните процедури за 
обжалване, определени в член 154 от 
правилника, са на разположение на 
съответния член на ЕП.
5. Всяка санкция, наложена на член на 
ЕП след изтичане на предвидените в 
член 154 от правилника срокове се 
обявява от председателя на пленарно 
заседание и се публикува на интернет 
сайта на Парламента за остатъка 
от парламентарния мандат.

Член 9
Изпълнение

Бюрото определя мерките за 
прилагане на настоящия кодекс за 
поведение, включително процедура за 
контрол и, при необходимост, 
актуализира посочените в членове 4 и 
5 суми.
Бюрото може да отправи 
предложения за преразглеждане на 
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настоящия кодекс за поведение.

Or. it

Обосновка

Комитет, състоящ се от членове на ЕП, който наблюдава други членове на ЕП, е 
нецелесъобразен и опасен!

Изменение 60
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 8 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 8
Процедура в случай на евентуални 
нарушения на кодекса за поведение

1. Когато са налице основания да се 
предположи, че даден член на ЕП 
вероятно е извършил нарушение на 
настоящия кодекс за поведение, 
председателят може да отнесе 
въпроса до Консултативния 
комитет.
2. Консултативният комитет 
преценява обстоятелствата по 
сигнала за нарушение и въз основа на 
своите заключения отправя 
препоръка до председателя за 
евентуално решение.
3. Ако, след като разгледа 
становището на Консултативния 
комитет, председателят заключи, че 
съответният член на ЕП е нарушил 
кодекса за поведение, той приема, след 
изслушване на члена на ЕП, 
мотивирано решение, в което се 
определя санкция, за която се 
информира членът на ЕП.
Постановената санкция може да 
включва една или няколко от 
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посочените в член 153, параграф 3 от 
правилника мерки.
4. Вътрешните процедури за 
обжалване, определени в член 154 от 
правилника, са на разположение на 
съответния член на ЕП.
5. Всяка санкция, наложена на член на 
ЕП след изтичане на предвидените в 
член 154 от правилника срокове, се 
обявява от председателя на пленарно 
заседание и се публикува на видно 
място на интернет сайта на 
Парламента за остатъка от 
парламентарния мандат.

Or. da

Изменение 61
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 8 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 8
Процедура в случай на евентуални 
нарушения на кодекса за поведение

1. Когато са налице основания да се 
предположи, че даден член на ЕП 
вероятно е извършил нарушение на 
настоящия кодекс за поведение, 
председателят може да отнесе 
въпроса до Консултативния 
комитет.
2. Консултативният комитет 
преценява обстоятелствата по 
сигнала за нарушение и може да 
изслуша заинтересования член на ЕП. 
Въз основа на своите заключения 
Консултативният комитет отправя 
препоръка до председателя за 
евентуално решение.
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3. Ако, след като разгледа 
становището на Консултативния 
комитет, председателят заключи, че 
съответният член на ЕП е нарушил 
кодекса за поведение, той приема, след 
изслушване на члена на ЕП, 
мотивирано решение, в което се 
определя санкция, за която се 
информира членът на ЕП.
Постановената санкция може да 
включва една или няколко от 
посочените в член 153, параграф 3 от 
правилника мерки.
4. Вътрешните процедури за 
обжалване, определени в член 154 от 
правилника, са на разположение на 
съответния член на ЕП.
5. Всяка санкция, наложена на член на 
ЕП след изтичане на предвидените в 
член 154 от правилника срокове, се 
обявява от председателя на пленарно 
заседание и се публикува на интернет 
сайта на Парламента за остатъка 
от парламентарния мандат.

Or. en

Обосновка

В параграф 2 следва да се уреди възможността комитетът да изслуша 
заинтересования член на ЕП. 

Изменение 62
David Martin

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 8 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 8
Процедура в случай на евентуални 
нарушения на кодекса за поведение

1. Когато са налице основания да се
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предположи, че даден член на ЕП 
вероятно е извършил нарушение на 
настоящия кодекс за поведение, 
председателят може да отнесе 
въпроса до Консултативния 
комитет.
2. Консултативният комитет 
преценява обстоятелствата по 
сигнала за нарушение и въз основа на 
своите заключения отправя 
препоръка до председателя за 
евентуално решение.
3. Ако, след като разгледа 
становището на Консултативния 
комитет, председателят заключи, че 
съответният член на ЕП е нарушил 
кодекса за поведение, той приема, след 
изслушване на члена на ЕП, 
мотивирано решение, в което се 
определя санкция, за която се 
информира членът на ЕП.
Постановената санкция може да 
включва една или няколко от 
посочените в член 153, параграф 3 от 
правилника мерки.
В случай на отнемане на статута на 
докладчик председателят представя 
тази препоръка на компетентната 
комисия. Предложението се приема 
от компетентната комисия с 
мнозинство от две трети.
4. Вътрешните процедури за 
обжалване, определени в член 154 от 
правилника, са на разположение на 
съответния член на ЕП.
5. Всяка санкция, наложена на член на 
ЕП след изтичане на предвидените в 
член 154 от правилника срокове, се 
обявява от председателя на пленарно 
заседание и се публикува на интернет 
сайта на Парламента за остатъка 
от парламентарния мандат.

Or. en



PE475.805v02-00 48/49 AM\882723BG.doc

BG

Изменение 63
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 8 a (нов)

Текст в сила Изменение

Член 8а
Законодателен отпечатък

Докладчиците се канят да изготвят 
и публикуват в стандартен формат 
по образец, приложен към техния 
доклад, списък на главните си 
контакти с представители на 
външни интереси и приноса на 
такива представители при 
изготвянето на доклада.

Or. en

Изменение 64
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I (ново) – член 9 (нов)

Текст в сила Изменение

Член 9
Изпълнение

Бюрото определя мерките за 
прилагане на настоящия кодекс за 
поведение, включително процедура за 
контрол, и при необходимост 
актуализира размера на посочените в 
членове 4 и 5 суми.
Бюрото или Председателският съвет 
могат да изготвят предложения за 
преразглеждане на настоящия кодекс 
за поведение, който при всички случаи 
се преразглежда не по-късно от две 
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години след влизането му в сила. 

Or. da


