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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси:

– да включи следното предложение в предложението за резолюция, което ще приеме:

A. като има предвид, че един от належащите проблеми на Европейския съюз 
понастоящем е, че гражданите поставят под въпрос неговата легитимност;

Б. като има предвид, че всички действия на Съюза трябва да отговарят на принципите 
на правовата държава;

В. като има предвид, че член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
признава правото на добра администрация като основно право на гражданите;

Г. като има предвид, че Кодексът за добро поведение на администрацията, подготвен 
от Европейския омбудсман и одобрен от Парламента на 6 септември 2001 г.1, 
осигурява добра основа за новия Регламент, както и препоръката на Съвета на 
Европа относно добрата администрация;

1. отправя искане към Комисията, въз основа на член 298 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да представи предложение за регламент за 
определяне на минимални стандарти за качество и процедурни гаранции, които да 
бъдат спазвани от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза;

– да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

2. регламентът следва да установи гаранции и да определи по-подробни процедурни 
правила, за да гарантира спазването на основните принципи на добра 
администрация, а именно принципите на законосъобразност и правна сигурност, 
пропорционалност, безпристрастност и справедливост, оправдани правни 
очаквания и равенство;

3. администрацията на Европейския съюз следва да се ръководи от принципа на 
предоставяне на услуги, което означава, че администрацията следва да действа в 
духа на услуга на гражданите, например като предоставя на гражданите 
необходимата информация и отговаря на техните въпроси, като посочва в писмена 
форма причините за приетите решения и дава указания за средствата за защита, 
достъпни за всички заинтересовани лица;

4. в съответните процедурни правила следва да се определи общо задължение, което 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2001 г. относно специалния доклад на 

Европейския омбудсман, представен пред Европейския парламент в резултат на проверката по 
собствена инициатива относно съществуването и публичната достъпност на кодекс за добро 
поведение на администрацията в различните институции и органи на Общността (ОВ C 72 E, 
21.3.2002 г., стp. 331).
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да изисква институциите, органите, службите и агенциите да действат в разумен 
срок;

5. процедурните правила трябва да гарантират, в съответствие с член 41, параграф 2, 
буква а) от Хартата на основните права, че заинтересованото лице ще бъде 
изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би 
имала неблагоприятни последици за него;

6. правото на информиране на гражданите следва да бъде приложено чрез правило, 
което да задължава институциите, органите, службите и агенциите да предоставят 
на гражданите всяка информация, от която могат да се нуждаят, за да защитават 
правата си и освен това, да им бъде предоставен достъп до документи, както 
предвижда Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, 
на Съвета и на Комисията1, заедно с правото на достъп до документите, които се 
отнасят до самите тях; институциите, органите, службите и агенциите следва да 
бъдат задължени да поддържат регистър на своите документи;

7. тъй като, съгласно член 20, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, всеки гражданин има право да общува на един от
официалните езици на Съюза по негов избор в кореспонденция с администрацията 
на Съюза, използваният от институциите език, когато се обръщат към граждани, 
следва да бъде ясен и лесен за разбиране.

                                               
1 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
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ОСНОВАНИЯ

Изминаха две години и половина, откакто Договорът от Лисабон влезе в сила. Член 298 
относно добрата администрация е единственият от новите членове от Договора, по 
отношение на който Комисията все още не е предприела никакви действия. Сега е 
време да се предприеме действие.

Доверието в администрацията би могло да се увеличи значително, като се подготви 
административен кодекс, който да се прилага за всички институции на ЕС и който да 
определя принципите и практиките на добра администрация. Член 298 от Договора от 
Лисабон предвижда изготвянето на подобен регламент, като посочва, че 
„Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите 
задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация. 
В съответствие с правилника и условията за работа, приети въз основа на член 336, 
Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат разпоредби за тази 
цел.“

Член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз определя правото на 
гражданите на добра администрация. Съгласно член 41 всеки има право засягащите го 
въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на 
Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок. Член 41 установява също правата 
на гражданите да бъдат изслушвани, да имат достъп до документите, които се отнасят 
до самите тях, да получават обезщетение за нанесени вреди и да се обръщат към 
институциите на Съюза на един от езиците на Договорите, както и задължението на 
администрацията да мотивира своите решения. 

Този списък от права, заедно със съществуващите насоки за добра администрация, 
представляват основата, върху която настоящото предложение да се превърне в 
регламент. Добър пример за подобни насоки е Европейският кодекс за добро поведение
на администрацията, който бе изготвен от Европейския омбудсман и беше одобрен от 
Европейския парламент през 2001 г. Препоръките на Съвета на Европа относно добрата 
администрация също биха могли да бъдат използвани като изходен текст за регламента. 

Административният регламент следва да се прилага за всички институции, органи и 
агенции на ЕС. Все пак, той не може да се прилага за държавите членки, когато те 
прилагат решения, взети от ЕС.

Легитимността зависи от това гражданите да вярват, че могат да оказват влияние на 
политиките на ЕС чрез демократични процеси на вземане на решения и от това да се 
създаде доверие в справедливостта и независимостта на администрацията на ЕС.

Определянето на регламент за административните процедури създава чувство за 
сигурност както за гражданите, така и за длъжностните лица на Съюза, за които 
регламентът ще предложи подкрепа в процеса на изпълнение на служебните им 
задължения. Законът за добра администрация ще служи също като основа за Съда на 
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Европейския съюз, тъй като той разглежда дела, свързани с администрацията на Съюза.

Понастоящем съществуват редица специфични насоки по сектори, които са приложими 
към административната процедура. Съществуват насоки в области като политиката в 
областта на конкуренцията, регионалната политика и политиката за защита на 
потребителите. Проблемът с тези правила е, че те съществуват в много различни 
области на законодателството на ЕС и не съществува интегрирано законодателство по 
въпроса. 

Откритостта е съществена част от добрата администрация. Тя е също така най-важният 
фактор за създаване на доверие. Правилата относно достъпа до документи 
(Регламент (ЕО) № 1049/2001) са отворени за преразглеждане от Европейския 
парламент и Европейския съвет от много години. Ясно е, че предстоящият закон за 
администрацията трябва да съответства на разпоредбите на този регламент. Въпреки 
това, той следва също така да надхвърля ограниченията на регламента в някои 
отношения. Например изискване документацията да бъде регистрирана, което не е 
включено в Регламент (ЕО) № 1049/2001, следва да бъде част от закона за 
администрацията.

Европейският кодекс за добро поведение на администрацията, изготвен от Европейския 
омбудсман, изразява мнението, че администрацията на институциите на ЕС следва да 
спазва определени принципи за предоставяне на услуги. Съгласно Кодекса, задължение 
на длъжностните лица е да направят всичко възможно, за да подпомогнат гражданите в 
техните взаимодействия с институциите. Това изисква да се отговаря на въпросите на 
гражданите, те да бъдат насочвани към съответния орган и да бъдат третирани с 
уважение.

Един от най-големите проблеми, с който гражданите се сблъскват в администрацията 
на ЕС, е езикът. Въпреки че Договорът изисква гражданите да могат да си 
взаимодействат с институциите на всеки от официалните езици на ЕС, това не означава 
непременно, че езикът е разбираем. Сложните формулировки, използвани в правния и 
официалния език стават дори по-неразбираеми, когато бъдат преведени на друг език. 
Длъжностните лица в институциите на ЕС следва да получат обучение за това как да 
използват разбираем език. 


