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БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
 
като взе предвид Правилника за дейността на Европейския парламент, и в 
частност член 9, параграф 1 от него, 
 
като взе предвид приложение I към настоящия Правилник (наричано по-долу 
„Кодекс за поведение”), и по-специално член 5, параграфи 2 и 3 и член 9 от 
него, 
 
 
като има предвид, че: 
 
(1) член 5, параграф 2 от Кодекса за поведение позволява на членовете на ЕП, 

представляващи Парламента в служебното си качество, да приемат и 
впоследствие да предават подаръци, чиято стойност е по-висока от 
пределната стойност, определена в член 5, параграф 1; 

 
(2) е необходимо да се определи процедурата, посредством която членовете на 

ЕП предават на председателя поднесените им подаръци, когато 
представляват Парламента в служебното си качество в съответствие с член 
5, параграф 2 от Кодекса за поведение; 

 
(3) следва да се предвиди разпоредба, съгласно която в надлежно обосновани 

случай председателят може да реши даден подарък временно да бъде 
задържан от члена на ЕП, на който е бил поднесен; 

 
(4) в сградите на Парламента следва да бъде възможно излагането на 

подаръци с художествена или културна стойност; 
 
(5) членовете на ЕП, които са приели добросъвестно подарък, чиято стойност 

впоследствие се оказва по-висока от пределната стойност, определена в 
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член 5, параграф 1 от Кодекса за поведение, следва да могат да коригират 
тази нередност като предадат подаръка на председателя; 

 
(6) тези мерки следва да могат да се прилагат за членове на ЕП, упражняващи 

определени функции от името на политическите групи; 
 
(7) в интерес на прозрачността следва да се поддържа публично достъпен 

регистър на подаръците; 
 
(8) приложното поле на член 5, параграф 3 от Кодекса за поведение и 

правилата за гарантиране на прозрачност трябва да бъдат определени за 
случаите на възстановяване пътните, квартирните и дневните разноски на 
членовете на ЕП или за пряко плащане на такива разноски от трети страни, 
когато членовете на ЕП присъстват, по покана и при изпълнение на 
техните функции, на събития, организирани от трети страни; 

 
(9) една от основните цели на Кодекса са поведение е да се гарантира, че 

членовете на ЕП разкриват своето присъствие на всички събития, където е 
налице известен риск от оказване на неправомерно влияние върху тях при 
упражняването на техните задължения; 

 
(10) рискът от оказване на неправомерно влияние върху членовете на ЕП при 

упражняването на техните задължения може по принцип да бъде 
изключен, когато заплащащата разноските трета страна е представител на 
обществени или сходни интереси; Списък на третите страни, 
представляващи обществени или сходни интереси, следва да се изготви въз 
основа на Споразумението между Европейския парламент и Европейската 
комисия относно създаването на регистър за прозрачност за организациите 
и лицата, действащи като независими участници в изготвянето и 
прилагането на политиките на Европейския съюз1. Списъкът следва 
съответно се осъвременява в случай на промени в горепосоченото 
споразумение; 

 
(11) за да се гарантира прозрачността в съответствие с член 5, параграф 3 от 

Кодекса за поведение, членовете на ЕП следва да декларират своето 
присъствие на събития, организирани от трети страни, в сроковете, 
определени в настоящите мерки; 

 
(12) в съответствие с член 9 от Кодекса за поведение се установява процедура 

за контрол, 
 
 
ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ: 

 
 
 
 
 

                                                 
1 ОВ L 191, 22.7.2011 г., стр. 29. 
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Глава 1 
 

ПОДАРЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО 
Член 1 

 
Определения и обхват 

 
1. За целите на член 5, параграф 2 от Кодекса за поведение: 
 

a) „подарък” е всеки отделен материален обект, състоящ се от една или 
повече части, поднесен от дарителя при определен повод на член на ЕП; 

 
б) Член на ЕП представлява Парламента в служебното си качество, ако: 

 
– действа в качеството на една от функциите, посочени в член 19 от 

Правилника за дейността; или 
 

– представлява Парламента от името на председателя в международни 
отношения или официални церемонии съгласно член 20, параграф 4 
от Правилника за дейността; или 

 
– представлява комисия или междупарламентарна делегация на 

официална командировка, разрешена от Председателския съвет или 
Бюрото, 

 
2. Настоящата глава се прилага също за членове на ЕП, изпълняващи функции, 

които се свеждат до функциите, посочени в параграф 1, буква б), в 
политическа група, която с публикувано решение се е обвързала със 
спазването на тези мерки. 

 
 

Член 2 
 

Съобщаване, предаване и задържане на подаръци от членовете на ЕП 
 
1. Всеки член на ЕП, представляващ Парламента в служебното си качество 

съгласно член 1, съобщава на председателя за получаването на подарък не 
по-късно от последния ден на следващия месец след датата на получаване на 
подаръка, посочвайки по-специално името на дарителя, датата на 
получаване и в качеството на какъв е получил подаръка, предоставяйки 
също така описание на подаръка и указание за стойността му по преценка на 
получателя. Тази информация се предоставя посредством формуляра в 
приложение I. 

 
2. Компетентната служба информира члена на ЕП от името на председателя за 

мястото, където подаръкът да бъде предаден в съответствие със 
задължението на членовете на ЕП съгласно член 5, параграф 2 от Кодекса за 
поведение. 
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3. По изключение членът на ЕП може да задържи за постоянно подаръка, при 
условие че стойността му по преценка на члена на ЕП е под пределната 
стойност, определена в член 5, параграф 1 от Кодекса за поведение и 
подаръкът няма видима нематериална стойност за Парламента. В такива 
случаи подаръкът става собственост на члена на ЕП. В случай на съмнение, 
членът на ЕП може да представи подаръка за оценка на стойността му от 
компетентната служба, която, ако е необходимо, може да се обърне към 
независим експерт. 

 
4. Ако по преценка на компетентната служба стойността на подаръка е по-

висока от пределната стойност, определена в член 5, параграф 1 от Кодекса 
за поведение, се прилага член 3 от настоящите мерки. 

 
 

Член 3 
 

Съхранение и излагане на подаръци 
 
1. Подаръците се управляват от компетентната служба. 
 
2. Подаръците се съхраняват в помещенията на Парламента. 
 
3. По изключение от параграф 2, подаръци с художествена или културна 

стойност могат, вследствие на решение на председателя по препоръка от 
квесторската колегия, издадена след като е получено становището на 
Художествения комитет, да бъдат изложени на подходящо за целта място в 
помещенията на Парламента. 

 
4. По изключение от параграф 2 и след писмено искане на члена на ЕП, на 

който подаръкът е бил поднесен, председателят може в надлежно 
обосновани случаи да реши да позволи на члена на ЕП да изложи подаръка в 
неговото Бюро в помещенията на Парламента, докато последният 
продължава да притежава служебното си качество, във връзка с което му е 
бил поднесен подаръкът. 

 
5. Квесторската колегия може да инструктира компетентната служба за 

използването на всички подаръци, които са собственост на Парламента. 
Членовете на ЕП имат право да участват в публични тръжни процедури, 
организирани за продажбата на такива подаръци. 

 
 

Член 4 
 

Регистър на подаръците 
 
1. Компетентната служба поддържа регистър на подаръците, които са 

собственост на Парламента. 
 
2. Регистърът включва информацията, която се предоставя съгласно член 2, 

параграф 1. В него се включва също така снимка на подаръка и, ако това е 
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целесъобразно, се посочва мястото, на което е изложен в съответствие с член 
3, параграфи 3 и 4. Регистърът се осъвременява, така че да отразява всички 
инструкции, издадени съгласно член 3, параграф 5. 

 
3. Регистърът се публикува на уебстраницата на Парламента в леснодостъпен 

формат. 
 
 

Член 5 
 

Право на корекция 
 
Когато член на ЕП, който е приел добросъвестно подарък, узнае, че стойността 
на подаръка надхвърля пределната стойност, определена в член 5, параграф 1 от 
Кодекса за поведение, той съобщава това при първа възможност в съответствие 
с член 2, параграф 1 от настоящите мерки, като депозира подаръка в 
компетентната служба или, ако не е в състояние да го направи, връща подаръка 
на дарителя с цел запазване на добрите отношения. 
 
 

Глава 2 
 

ПОКАНИ ЗА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ 
 
 

Член 6 
 

Обхват 
 
1. Членовете на Европейския парламент разкриват присъствието си на събития, 

организирани от трети страни, при които трета страна покрива 
възстановяването на техните пътни, квартирни и дневни разноски или 
прякото плащане на такива разноски. 

 
2. Членове на ЕП, присъстващи на събития, организирани от трети страни, се 

освобождават от задължението да разкрият дали третата страна изплаща или 
възстановява разходите, ако тя принадлежи към някоя от следните 
категории: 
 
 институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз; 
 признати международни организации (например ООН и нейните органи, 

Съвета на Европа); 
 централни, местни, регионални и общински органи на държавите членки, 

освен ако органът действа като представител на публично предприятие 
съгласно определението в член 2, буква б) от Директива на Комисията 
2006/111/ЕО от 16 ноември 2006 година относно прозрачността на 
финансовите отношения между държавите членки и публичните 
предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на 



 

 6/8  

BG 

някои предприятия2 (например предприятие, действащо в областта на 
обществените енергийни или транспортни услуги) 

 политически партии и фондации, в т.ч. политически партии и фондации 
на европейско равнище, получаващи финансиране съгласно Регламент 
(ЕО) №2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 
2003 година относно статута и финансирането на политическите партии 
на европейско равнище3, с изключение на организациите, създадени или 
подпомагани от тях, които развиват лобистка дейност; 

 социалните партньори като участници в социалния диалог (профсъюзи, 
асоциации на работодателите и др.), когато изпълняват ролята, отредена 
им в Договорите; 

 църкви и религиозни общности (и по-специално техните органи), с 
изключение на техните представителства или правни субекти, служби и 
мрежи, създадени, за да ги представляват в отношенията им с 
институциите на ЕС, и на техните асоциации. 

 
3. Когато не са били заплатени или възстановени пътни, квартирни или дневни 

разноски, а единствено цената на храната, входен билет или сходен разход 
под прага, определен в член 5, параграф 1 от Кодекса за поведение, не се 
прилага задължението за оповестяване. 

 
4. Когато Бюрото или Председателският съвет са разрешили делегация, 

разходите на чиито членове се заплащат или възстановяват изцяло или 
частично от трети страни, не се прилага задължението за оповестяване. 

 
 

Член 7 
 

Декларация 
 
1. Декларация съгласно член 6, параграф 1, съдържа следната информация: 
 

а) името, функциите и адреса на третата страна, заплатила или 
възстановила разходите на члена на ЕП; 

 
б) видът на заплатените или възстановените разходи (пътни, квартирни 

и/или дневни разноски), както и това дали те са били заплатени или 
възстановени изцяло или частично; 

 
в) естеството на събитието и мястото на неговото провеждане, както и 

датите и продължителността на присъствието на члена на ЕП; 
 
г) програмата на събитието. 
 

2. Всеки член на ЕП, който желае да добави допълнителна информация, има 
право на това. 

 

                                                 
2 ОВ L 318, 17.11.2006 г., стр. 17. 
3 ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1. 
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3. Официалната декларация се прави посредством формуляра в приложение II. 
 
4. Информацията, предоставена в съответствие с член 6, параграф 1 и 

настоящия член, се публикува на интернет сайта на Парламента в 
леснодостъпен формат. 

Член 8 
 

Краен срок 
 
Членовете на ЕП внасят своите декларации съгласно член 6, параграф 1 и член 7 
не по-късно от последния ден на следващия месец след последния присъствен 
ден на члена на ЕП на събитието. 
 
 
 

Глава 3 
 

ПРОЦЕДУРА НА КОНТРОЛ 
 

Член 9 
 

Процедура на контрол 
 
В съответствие с член 4 от Кодекса за поведение, членовете на ЕП са лично 
отговорни за представянето на председателя на декларация, съдържаща 
предадена по точен начин информация. 
 
В случаите, при които има основание да се счита, че дадена декларация съдържа 
очевидно погрешна, нехайна, нечетлива или неразбираема информация 
компетентната служба извършва от името на председателя в разумни срокове 
обща проверка на правдоподобността за целите на разясняването, давайки по 
този начин на члена на ЕП възможност за отговор. Когато такава проверка не 
води до разясняване и съответно да решаване на въпроса, председателят взема 
решение за последващите процедури в съответствие с член 8 от Кодекса за 
поведение. 
 
 

Глава 4 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Член 10 
 

Влизане в сила 
 
Настоящите мерки влизат в сила на 1 юли 2013 г. и се прилагат, считано от тази 
дата. 
 
 

Член 11 
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Изпълнение 

 
Изпълнението на настоящите мерки се осигурява от генералния секретар. 
Тяхното техническо изпълнение и функционалността им се подлагат на оценка 
една година след влизането им в сила. 


