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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1158/2011, внесена от Antonio Bendata, с италианско гражданство, 
във връзка с прилагането от страна на Европейския съюз на Препоръка 
60/1999 г. на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа 
за политическия морал на представителите на изборна длъжност в местните 
и регионални власти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския съюз да приложи посредством 
директива Препоръка 60/1999 г.  на Конгреса на местните и регионални власти на 
Съвета на Европа за политическия морал на представителите на изборна длъжност в 
местните и регионални власти. Във връзка с това вносителят на петицията предлага 
някои изменения, които биха придали на въпросния документ обвързващ характер в 
посока възможност на групи от граждани да поставят въпроси на местните власти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

В Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Европейския съюз 
не са предвидени общи правомощия за приемане на законодателство на равнището на 
Европейския съюз относно политическия морал на представителите на изборна 
длъжност. Тези законодателни правомощия са в сферата на компетентност на 
отделните държави членки. Европейският съюз може да приема законодателство само в 
рамките на правомощията, предвидени в Договорите.
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По отношение на наказателноправните разпоредби съгласно Договора за 
функционирането на Европейския съюз Европейският парламент и Съветът могат 
посредством директиви, приети по реда на обикновената законодателна процедура, да 
установяват минимални правила относно определянето на престъпни деяния и на 
санкции в областта на особено тежката престъпност с трансгранично измерение, 
произтичащи от естеството или последиците от тези деяния или от особена 
необходимост за общо противодействие срещу тях. Корупцията е едно от тези 
криминални деяния, за които могат да се установяват подобни правила.

В действащото законодателство на ЕС Конвенцията на ЕС за борба с корупцията, в 
която са въвлечени служители на Европейските общности или служители на държавите 
членки на Европейския Съюз, приета от Съвета на 26 май 1997 година1, определя 
минимални правила за инкриминиране на активното и пасивното подкупване, отнасящи 
се както за избираеми, така и за неизбираеми служители на ЕС и национални 
длъжностни лица. В Конвенцията се дава определение за активно и пасивно 
подкупване, които следва да бъдат инкриминирани на национално равнище, и се налага 
задължение на държавите членки да установят ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи наказателноправни санкции (включително лишаване от свобода в 
тежки случаи), независимо от упражняването на дисциплинарни правомощия от страна 
на компетентните органи. Политиката на ЕС за борба с корупцията е един от водещите 
приоритети в дневния ред на Комисията. Действията на Комисията в тази област 
следват мандата, договорен между държавите членки в Стокхолмската програма. За 
тази цел на 6 юни 2011 г. Комисията прие „антикорупционен пакет“, подготвен въз 
основа на възприетото разбиране, че борбата с корупцията не може да се води 
изолирано и че е необходима по-силна политика на равнище ЕС, за да се гарантират по-
добри резултати.

Тази последна стратегическа инициатива на ЕС за борба с корупцията следва двояк
подход: от една страна, въвеждането на механизъм на ЕС за докладване относно 
борбата с корупцията за периодична оценка на усилията на държавите членки за борба 
с корупцията („Доклад на ЕС за борбата с корупцията“) – първият по рода си в ЕС, и от 
друга страна, засилен акцент върху корупцията без изключения в редица сфери на 
вътрешната и външната политика на ЕС, както и по-тясно сътрудничество между ЕС и 
съществуващите международни механизми за наблюдение на борбата с корупцията.

Комисията ще ръководи изготвянето на доклада и ще го публикува на всеки две 
години, като първият е предвиден за 2013 г. В него ще се посочват както добрите, така 
и отрицателните практики, тенденциите и уязвимите места в ЕС. Докладът няма да 
бъде подробен и при всяка оценка ще се фокусира върху няколко многоаспектни 
въпроса от особено значение на равнище ЕС, както и върху избрани въпроси конкретно 
за всяка държава членка, които ще бъдат изтъквани в анализите за съответната 
държава. Ще бъдат взети предвид съществуващите знания по отношение на оценката на 
политиките за борба с корупцията чрез установени от дълги години инструменти за 
наблюдение, като използвания в рамките на Съвета на Европа – групата „Държави 
срещу корупцията“ (GRECO), от ОИСР и в по-ново време механизма за преглед по 
Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC).

                                               
1 ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 2. Конвенцията влезе в сила на 28 септември 2005 г.
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Въпреки че разгледа също и възможността за законодателно решение в рамките на 
правомощията ѝ, определени от Договорите, Европейската комисия стигна до 
заключението, че в настоящия момент подобно решение би било преждевременно. 
Нещо повече, значителна част от тревогите, отнасящи се до политиките за борба с 
корупцията, са в по-голяма степен свързани с прилагането отколкото със 
законодателната рамка. В краткосрочен и средносрочен план Докладът на ЕС за 
борбата с корупцията има повече изгледи да спомогне за засилване на мерките за борба 
с корупцията и за укрепване на взаимното доверие между държавите членки. Въз 
основа на констатациите на първите доклади може да се обсъдят по-нататъшни и по-
мащабни политически действия на ЕС, включително законодателни.

Препоръките, направени в Доклада за борбата с корупцията, не са правно обвързващи 
за държавите членки, но въпреки това предприемането на действия по тях ще бъде 
наблюдавано във всички последващи доклади. Посредством редовни оценки и чрез 
изтъкване на неизпълнените препоръки Комисията може да даде допълнителен тласък 
за засилване на усилията за борба с корупцията в ЕС.

Политическият морал на местните и регионалните представители на изборна длъжност 
е наистина въпрос от изключително значение в цялостната рамка на политиките за 
борба с корупцията, който също така поражда особени трудности от гледна точка на 
проследяване и прилагане. Докладът на ЕС за борбата с корупцията ще може да 
разглежда също и подобни въпроси и да формулира препоръки, в случай че бъдат 
установени открояващи се отрицателни и положителни практики по отношение на една 
или няколко държави членки. Докладът ще разглежда и последващите действия във 
връзка с неизпълнените препоръки, дадени в рамките на други механизми за оценка, 
като GRECO, включително въпроси като например свързаните с финансирането на 
политическите партии и избирателните кампании.

В Съобщението относно борба с корупцията в ЕС1 от 6 юни 2011 г. се подчертава, 
наред с останалото, че една от ключовите области, които трябва да се разгледат в 
бъдеще, се отнася до предотвратяването и борбата с корупцията в политиката. За тази 
цел Комисията призовава държавите членки, националните парламенти и Европейския 
парламент да осигурят по-голяма прозрачност и да създадат условия за ефективен 
надзор на финансирането на политическите партии и други групи по интереси. Както се 
заявява в Съобщението, Комисията също е поела ангажимент в съответствие със 
задълженията, вменени ѝ в Договорите, да спазва ангажимента си за защита на общия 
интерес на Съюза в своя собствен Кодекс за поведение на Комисията и други съответни 
правила.

Заключение

С оглед на правомощията и в рамките на компетентността, предоставени ѝ от Договора 
за функционирането на Европейския съюз и Договора за Европейския съюз, както и на 
политическите цели, поставени от Европейската комисия в антикорупционния пакет от 

                                               
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален 
комитет относно борба с корупцията в ЕС от 6 юни 2011 г. (COM(2011)0308 окончателен).
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6 юни 2011 г., Комисията не възнамерява да предлага нов законодателен акт относно 
политическия морал на представителите на изборна длъжност. Главната цел на 
Европейската комисия в тази област на политиката понастоящем е да осигурява 
ефективно прилагане на антикорупционния пакет, приет през юни 2011 г., и по-
специално, Доклада на ЕС относно борбата с корупцията, който следва да бъде 
публикуван за пръв път през 2013 г. и впоследствие на всеки две години.

Европейската комисия признава значението на въпросите, повдигнати от вносителя на 
петицията, и ще разглежда тези аспекти в процеса по наблюдение, който ще се 
извършва по линия на механизма на ЕС за докладване на борбата с корупцията.


