
BG  BG 

 

 

  

 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ  

ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2012 Г. 
 



 2/18 

BG  BG 

 

 
 

ПРЕДГОВОР 
 
 
 
Член 7, параграф 6 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския 
парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси 
(приложение І към Правилника за дейността на Европейския парламент) 
предвижда, че „Консултативният комитет публикува годишен доклад за своята 
дейност“. 
 
Този пръв годишен доклад относно дейността на Консултативния комитет 
относно поведението на членовете на ЕП обхваща периода от 7 март 2012 г. 
(когато бе създаден Комитетът) до 31 декември 2012 г. и бе приет на 
заседанието на Комитета на 19 февруари 2013 г. 
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Резюме 

 
Задачата на Консултативния комитет е да прави оценка на предполагаемите 
нарушения, които са му препратени от председателя на ЕП, и да дава насоки на 
членовете на ЕП за тълкуването и прилагането на Кодекса. Към исканията от 
членовете на ЕП се прилага режим на поверителност и членовете на ЕП имат 
право да разчитат на насоки, които винаги се дават в срок от 30 дни. 
 
През 2012 г. Консултативният комитет отправи една препоръка до председателя 
на ЕП относно предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение и предостави 
съвети на членовете на ЕП по общо 50 въпроса. Най-често задаваният въпрос се 
отнасяше до задължителната декларация за финансови интереси и пояснения 
относно начина на тълкуване на тригодишния период, за който членовете на ЕП 
трябва да предоставят информация относно предходна професионална дейност 
и членство в съвети. 
 
74 членове на ЕП подадоха 79 актуализирани декларации. Тези актуализирани 
декларации съдържат общо 98 промени, т.е. в някои случаи една актуализация 
съдържа повече от една промяна. 
 
Насоките, препратеният случай и актуализациите откроиха някои основания за 
несигурност и непоследователност в самия Кодекс, както и при неговото 
прилагане. Тъй като Консултативният комитет се чувства задължен да докладва 
за всеки проблем или потенциален проблем, който съществува или може да 
възникне, както и да обсъди възможни подобрения, годишният доклад 
представя някои предложения за възможни подобрения в Кодекса за поведение.  
 
Годишният доклад демонстрира, че единственият път към откритост и етичност 
е напред, но че Парламентът трябва да подобри начина, по който показва на 
гражданите какво е свършено, например като даде възможност за публикуване в 
по-голяма степен на декларациите на членовете на ЕП онлайн. 
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1 КОНТЕКСТ 

 

1.1 Основни принципи на Кодекса за поведение 

 
1.1.1 Задължения на членовете на ЕП  

 
Кодексът за поведение влезе в сила на 1 януари 2012 г. В него като ръководни 
принципи се определя, че членовете на ЕП действат единствено в името на 
общия интерес, като изпълняват и в своята дейност се придържат към 
необвързаност с интереси, неприкосновеност, откритост, усърдие, честност, 
отговорност и зачитане на репутацията на Парламента. 
 
Кодексът заменя предходните изисквания, определени в приложение І към 
Правилника за дейността на Европейския парламент („Прозрачност и 
финансови интереси на членовете на ЕП“), като същевременно обхваща по-
широко приложно поле и поставя по-амбициозни цели по отношение на 
прозрачността и етиката. 
 
 
1.1.2 Конфликти на интереси  

 
Конфликт на интереси е налице, когато личният интерес на член на ЕП би могъл 
неправомерно да повлияе на изпълнението на неговите функции като член на 
ЕП.  
 
По време на своя мандат някои от членовете на ЕП могат да се окажат в 
положение на конфликт на интереси (напр. доказано противоречие на 
публичните и личните интереси) и/или потенциални конфликти на интереси 
(напр. в последния случай – ситуации, които може само да бъдат възприемани 
от широката общественост като потенциална възможност за възникване на 
такъв конфликт). 
 
Кодексът за поведение дава на всеки засегнат член на ЕП възможността да 
избегне извършване на нарушение, като предоставя ясни и прости указания за 
поведение. На първо място членът на ЕП се стреми към разрешаване на този 
конфликт. Ако това се окаже невъзможно, той/тя докладва по напълно 
прозрачен начин на председателя на Парламента или на председателя на който и 
да е от органите на Парламента по време на съответните парламентарни 
процедури. По този начин той/тя защитава както своята репутация, така и 
образа на институцията. 
 
 
1.1.3 Декларация за финансови интереси  
 
 
В член 4, параграф 1 от Кодекса на поведение се заявява, че “За целите на 
прозрачността членовете на Европейския парламент подават на своя лична 
отговорност декларация за финансовите си интереси до председателя“. 
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Новата декларация за финансови интереси, въведена с Кодекса за поведение1, 
трябваше като въвеждаща/преходна мярка да бъде представена за първи път от 
членовете на ЕП най-късно до 30 март 2012 г. След подаването на първата 
декларация членовете на ЕП ще трябва непрекъснато да актуализират своите 
декларации в срок от 30 дни от настъпването на всяка промяна. Следователно 
предходното задължение за ежегодно актуализиране на декларацията вече не се 
прилага. 
 
 
Декларациите за финансови интереси се публикуват на уебсайта на Парламента, 
на индивидуалната страница на всеки от членовете на ЕП.  
 
 
 
2 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП  

 
2.1 Състав и задачи 

 
Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП се създава с 
член 7, параграф 1 от Кодекса за поведение. Съгласно член 7, параграф 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.“ 
 
Членовете на консултативния комитет са: 
 

• Г-н Carlo CASINI (EPP, Италия); 
 
• Г-жа Evelyn REGNER (S&D, Австрия); 
 
• Г-жа Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Швеция); 
 
• Г-н Gerald HÄFNER (Greens/EFA, Германия); 
 
• Г-н Sajjad KARIM (ECR, Обединено кралство). 
 

 
Съгласно член 7, параграф 3 от Кодекса за поведение „Председателят определя 
също така в началото на мандата си резервни членове на Консултативния 
комитет, по един от всяка непредставена в рамките на Консултативния комитет 
политическа група“. 
 

                                                 
1 Приложение І. 
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Резервните членове на консултативния комитет са: 
 

• Г-н Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Чешка република); 
 
• Г-н Francesco Enrico SPERONI (EFD, Италия). 

 
Задачата на Консултативния комитет е да прави оценка на предполагаемите 
нарушения, които са му препратени от председателя на ЕП, и да дава насоки на 
членовете на ЕП за тълкуването и прилагането на Кодекса. Към исканията от 
членовете на ЕП се прилага режим на поверителност и членовете на ЕП имат 
право да разчитат на насоки, които винаги се дават в срок от 30 дни. 
 
 
2.2 Председателство 

 
Както се посочва в член 7, параграф 2 от Кодекса за поведение, „Всеки член на 
Консултативния комитет поема председателството за шест месеца на 
ротационен принцип“. На своето учредително заседание от 7 март 
Консултативният комитет реши, че „По принцип ротацията е в низходящ ред 
според числеността на политическите групи, към които принадлежат членовете 
на Консултативния комитет“2. 
 
Г-н Carlo Casini (PPE) изпълняваше длъжността председател на Консултативния 
комитет от 7 април до 29 август, а г-жа Evelyn Regner (S&D) пое 
председателството от него на 30 август 2012 г. за период от 6 месеца.   
 
 
2.3 Правилник за дейността 

 
На своето учредително заседание от 7 март Консултативният комитет прие свой 
вътрешен правилник за дейността. В рамките на своите непрекъснати усилия за 
подобряване на ефективността Комитетът впоследствие въведе промени в този 
правилник на своето заседание от 9 октомври 2012 г.3 Така направените 
изменения включваха езикови разяснения относно препоръките на 
малцинството, ново правило относно писмената процедура, ново правило 
относно кворума, разяснение относно съдържанието на препоръките до 
председателя на Европейския парламент вследствие на негово искане в 
съответствие с член 7, параграф 4, алинея втора и член 8 от Кодекса за 
поведение и промяна на срока за приемане на настоящия годишен доклад. 
 
Консултативният комитет заседава по принцип веднъж месечно и взема 
решенията си с консенсус или ако това не е възможно, с мнозинство от своите 
членове. Следва да се отбележи, че за решения, различни от препоръките до 
председателя на ЕП относно предполагаеми нарушения на Кодекса за 
поведение, Консултативният комитет може да взема решенията си посредством 
опростена писмена процедура. 
 

                                                 
2 Правилник за дейността на Консултативния комитет, приложение ІІ; вж. точка 2.3. 
3 Приложение ІІ 
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Освен това Консултативният комитет е пояснил, че при оценката на 
предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение Консултативният комитет 
назначава докладчик, който не е от същата политическа група като засегнатия 
член на ЕП. Този докладчик изготвя проект на препоръка, като представя 
фактите по случая, аргументите, представени от засегнатия член на ЕП, своята 
оценка на тези факти и заключение. В това заключение се определя дали 
Кодексът за поведение е нарушен или не и се съдържа съвет относно 
възможните действия, които да бъдат предприети, както и препоръка до 
председателя на ЕП относно възможното му решение. 
 
 
2.4 Заседания през 2012 г. 
 
След учредителното си заседание на 7 март Консултативният комитет проведе 
десет заседания през 2012 г., като по този начин спази изискването за честотата 
на заседанията, предвидено от неговия правилник за дейността, и осигури 
систематичното спазване на тридесетдневния срок, определен в член 6, 
параграф 4, алинея първа от Кодекса за поведение, що се отнася до отговорите 
на исканията на членовете на ЕП за насоки. 

 
                         

График на заседанията на Консултативния комитет през 2012 г. 
 
                        Сряда, 7 март (учредително заседание) 

Вторник, 13 март – в Страсбург 
Сряда, 28 март 
Сряда, 25 април 
Сряда, 30 май 
Вторник, 12 юни – в Страсбург 
Сряда, 11 юли 
Вторник, 18 септември4 
Вторник, 9 октомври 
Вторник, 27 ноември 
Вторник, 18 декември 

 
На своето заседание от 9 октомври Консултативният комитет прие графика на 
заседанията през 2013 г. 
 

                                                 
4 Смяна на председателството: въз основа на настоящия брой на групата г-жа Evelyn Regner 
(S&D) пое председателството от г-н Carlo Casini (PPE) 
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График на заседанията на Консултативния комитет през 2013 г. 

 
 Вторник, 22 януари 
 Вторник, 19 февруари 
 Вторник, 19 март5 
 Вторник, 23 април 
 Вторник, 21 март – в Страсбург 
 Вторник, 18 юни 
 Сряда, 10 юли 
 Вторник, 17 септември6 
 Вторник, 15 октомври 
 Вторник, 12 ноември 

Вторник, 17 декември 
 

 
 
 
2.5 Получени декларации за финансови интереси 

 
30 март 2012 г. бе определен като срок за действащите членове на ЕП да 
представят декларациите си в новия формат.  
 
До изтичането на този срок 664 членове на ЕП от общо 754 (т.е. 88 %) бяха 
подали своите декларации. До края на април 2012 г. всички останали членове 
бяха представили своите формуляри.  
Преобладаващият дял от формулярите бяха регистрирани през двете седмици 
преди изтичането на срока, т.е. седмиците, започващи на 19 март (17 % от 
формулярите) и на 26 март (29 %). 72 % от формулярите бяха получени през 
март. 
 
90 членове (12 %) не спазиха официалния срок. 73 от неподадените декларации 
обаче бяха получени през първата половина на април, а останалите 17 бяха 
подадени през следващите две седмици. Редица от случаите на неподадени 
навреме декларации бяха обяснени от членовете на ЕП с отсъствие или поемане 
на функциите на членове на ЕП в периода около 30 март. 
 
За статистическите цели на настоящия доклад бе отбелязано, че 88 декларации 
(12 %) не съдържаха друга информация освен името на члена на ЕП и датата на 
подаване. Това би могло да предизвика въпроси, но Кодексът за поведение 
понастоящем не дава възможност на Консултативния комитет за допълнителен 
анализ или последващи действия във връзка с тези 88 декларации. 
Консултативният комитет би приветствал предвиждането на такава възможност 
при евентуалното въвеждане на процедури за наблюдение през 2013 г. 
 

                                                 
5 Смяна на председателството: въз основа на настоящия брой на групата г-жа Cecilia Wikström 
(ALDE) поема председателството от г-жа Evelyn Regner (S&D) 
6 Смяна на председателството: въз основа на настоящия брой на групата г-н Gerald Häfner 
(ALDE) поема председателството от г-жа Ms Ceclia Wikström (ALDE) 
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Що се отнася до общия брой на декларациите, подадени от членовете на ЕП, 
следва да се отбележи, че той надвишава леко броя на членовете на ЕП. Това се 
обяснява с факта, че някои от членовете на ЕП са поели функциите си през 
пролетта на 2012 г., докато някои членове на ЕП най-напред са подали 
декларация, а след това са напуснали Парламента. Както се определя в член 4, 
параграф 1 от Кодекса за поведение, от членовете на ЕП, които са поели 
функциите си в рамките на парламентарния мандат, се изисква да подадат 
декларациите си в срок от 30 дни. 
 
Съгласно член 4, параграф 1 от Кодекса за поведение членовете на ЕП 
„информират председателя за всяка промяна, която се отразява върху тяхната 
декларация, в срок до 30 дни от настъпването на посочената промяна“. 
  
През годината 74 членове на ЕП подадоха 79 актуализирани декларации до 
председателя на ЕП. Разликата в броя се обяснява с факта, че 70 членове на ЕП 
са подали по една изменена декларация, а трима членове на ЕП са 
актуализирали своите декларации два пъти и един член на ЕП е актуализирал 
декларацията си в три различни случая. 
 
Тези актуализирани декларации съдържат общо 98 промени, т.е. в някои случаи 
една актуализация съдържа повече от една промяна. 
 

Разпределение във времето на представянето на 

първоначалните декларации за финансови интереси на 
членовете на ЕП 

   Брой декларации 
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Като съдържание най-често променяните раздели са (A), (D) и (I), съответно с 
28, 36 и 15 изменения. 
 
Графиката по-долу илюстрира разпределението по раздели на всички 
изменения, направени през годината7. 
 
 

 
 

2.6 Искания за насоки 

 
В съответствие с член 7, параграф 4 от Кодекса за поведение, Консултативният 
комитет е получил и отговорил на общо 50 въпроса, съдържащи се в общо 32 
искания от членове на ЕП. Разликата в броя се обяснява с факта, че някои от 
исканията за насоки съдържаха повече от един въпрос. 
 
Повечето от въпросите/исканията бяха изпратени през февруари (11 
въпроса/искания) и март (17 въпроса/искания), т.е. във връзка със срока за 
подаване на първоначалната декларация за финансови интереси на 30 март. 
 
 

 

                                                 
7 През годината трима членове на ЕП са подали първоначална декларация на родния си език, 
последвана от версия на английски език; поради това съответните изменения са представени 
като „N/A“ в графиката. 
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Разпределение по раздели на ДФИ на измененията, направени от членовете на ЕП
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Най-често задаваният въпрос (18 пъти) е за разяснения относно тригодишния 
период, посочен в раздел (А) на декларацията. Някои от исканията бяха общи и 
поради това не могат да бъдат класифицирани към конкретен раздел от 
декларацията; напр. фактът, че не е необходимо да се декларират дългосрочните 
държавни облигации и инструментите за колективно инвестиране, които не 
позволяват идентифициране на активите. 
 
Тъй като въпросите/исканията до Консултативния комитет се ползват от режим 
на поверителност, не е възможно да се дадат повече подробности за 
конкретното им съдържание в настоящия годишен доклад. 
 
Две от исканията се отнасяха за възможната несъвместимост на друга функция с 
мандата на член на Европейския парламент. Тъй като въпросът е от 
компетентността на Правната служба на Парламента, а не на Консултативния 
комитет, тези два въпроса бяха отбелязани с „N/A“ в таблицата по-долу. 
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Разпределение във времето на броя искания за насоки, внесени от членове на ЕП 

Брой искания 
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2.7 Оценка на предполагаеми нарушения 

 
През годината председателят на ЕП информира Консултативния комитет за 
един случай на предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение, в 
съответствие с член 8, параграф 1 от Кодекса за поведение. Този случай, за 
който е изпратена информация на 24 май, се отнася до член на ЕП, който не е 
посочил в декларацията за финансовите си интереси опции върху акции, които е 
получил като възнаграждение, когато е бил член на управителния съвет на 
предприятие.  
 
Консултативният комитет назначи Sajjad KARIM (ECR) за докладчик. След 
проучване на фактите по случая и изслушване на члена на ЕП на 11 юли 
Консултативният комитет взе решение да препоръча на председателя на ЕП да 
не предприема допълнителни действия по член 8, параграф 3 от Кодекса за 
поведение, но все пак препоръча на председателя на ЕП да прикани члена на ЕП 
да представи коригирана декларация за финансови интереси.  
 
Според Консултативния комитет Кодексът за поведение е в сила едва от скоро и 
липсата на опит може да е допринесла за различията в начина на тълкуването и 
прилагането му от членовете на ЕП. Той също така установи, че съществуват 
различия между отделните езикови версии на член 4 от Кодекса за поведение, в 
частност по отношение на член 4, параграф 2, буква е), което може да 
възпрепятства еднообразното прилагане на неговите разпоредби.  
 
Консултативният комитет отбеляза, че членството на члена на ЕП в управителен 
съвет и възнаграждението, свързано с това членство, са декларирани коректно в 
декларацията за финансови интереси на члена на ЕП. 
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Брой въпроси



 13/18 

BG  BG 

 
Консултативният комитет също така установи, че не може да се счита, че 
обхватът на член 4, параграф 2, буква е) от Кодекса за поведение в настоящата 
си формулировка включва схемата за опции върху акции, от която се е ползвал 
членът на ЕП, когато е бил член на управителния съвет. Консултативният 
комитет обаче счита, че член 4, параграф 2, буква е) от Кодекса за поведение не 
изключва личното имущество от приложното поле на термина „финансови 
интереси“, доколкото то представлява финансови интереси, които могат да 
окажат влияние върху изпълнението на задълженията на члена на ЕП и 
следователно опциите върху акции представляват финансов интерес, който 
може да окаже влияние върху изпълнението на задълженията на член на ЕП. 
 
Така Консултативният комитет стигна до заключението, че въпросният член на 
ЕП, в светлината на принципите на прозрачност, които са в основата на Кодекса 
за поведение, следва да декларира останалите си опции върху акции в раздел 
(H) от декларацията за финансовите си интереси. 
 
Консултативният комитет също така отбеляза, че опциите върху акции, 
предоставени като част от възнаграждение или форма на възнаграждение, 
трябва да бъдат считани и обявени като доход на члена на ЕП, чиято стойност 
зависи от цената на акцията в деня, в който опциите са прехвърлени на 
получателя. Това означава, че категорията на дохода по раздел (А) от 
декларацията за финансови интереси следва да съответства на полученото 
възнаграждение, независимо от формата на възнаграждението, включително 
опции върху акции или други права, чието упражняване е отложено във 
времето, независимо дали са обърнати в пари в брой или не. 
 
Председателят на ЕП взе решение в съответствие с препоръката на 
Консултативния комитет и членът на ЕП му представи коригирана декларация 
на 3 октомври (в срок от 30 дни след получаване на решението на председателя 
на ЕП, след приспадане на почивката на Парламента през август). 
 
 
2.8 Наръчник на потребителя 

 
Една от основните задачи на Консултативния комитет е да съветва и информира 
членовете на ЕП относно начина, по който да използват Кодекса за поведение с 
цел повишаване на прозрачността, доверието и ефикасността. При това 
Консултативният комитет през годината постепенно изгради подробен набор от 
практически насоки въз основа на: 
 

• същността на насоките, предоставени на членовете на ЕП в съответствие 
с член 7, параграф 4 от Кодекса за поведение; 

 
• предполагаемото нарушение на Кодекса за поведение, за което беше 

информиран от председателя на ЕП; 
 

• собствената практика и анализи на Консултативния комитет. 
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Тези насоки са обединени в наръчник на потребителя, чиято цел е да улесни 
правилното тълкуване и прилагане на Кодекса за поведение и попълването на 
декларацията за финансови интереси.  
 
Наръчникът на потребителя предоставя пояснения относно някои разпоредби на 
Кодекса за поведение и на декларацията за финансови интереси. 
 
Наръчникът на потребителя е публикуван на уебсайта на Европейския 
парламент

8 и на хартиен носител на всички официални езици.  
 
 
3 МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

 
3.1 Работна група на Бюрото относно Кодекса за поведение на членовете 

на Европейския парламент 

 
Съгласно член 9 от Кодекса за поведение Бюрото определя мерките за 
прилагане на Кодекса за поведение.  
 
На 13 юли председателят на ЕП поиска от заместник-председателя Wieland 
(PPE, Германия), в качеството му на заместник-председател, отговарящ за 
прозрачността, да представи - заедно със заместник-председателите Podimata 
(S&D, Гърция), Durant (Verts/ALE, Белгия), Alvaro (ALDE, Германия) и Vlasák 
(ECR, Чешка република); квестора Maštálka (GUE/NGL, Чешка република), 
представляващ Квесторската колегия – предложение за цялостен набор от мерки 
за прилагане, които да бъдат одобрени от Бюрото. 
 
Така създадената работна група на Бюрото разглежда мерки за прилагане на 
член 5, параграф 2, член 5, параграф 3 и член 9 от Кодекса за поведение, както и 
редакторски корекции на формуляра на декларацията за финансови интереси. 
Очаква се работната група на Бюрото да приключи своята работа през февруари 
2013 г. 
 
 

4 КАКВО ПРЕДСТОИ?  
 
4.1 Дигитални декларации за финансов интерес 

 

Понастоящем членовете на ЕП трябва да попълват декларациите си за 
финансови интереси на хартия. Административните процедури ще бъдат 
усъвършенствани с техническото разработване на необходимите компютърни 
приложения. Като първа стъпка членовете на ЕП ще трябва да попълват само 
частите от формуляра, които трябва да бъдат актуализирани. За да се даде 
възможност на членовете на ЕП да попълват, подписват и подават своите 
декларации изцяло по електронен път, са необходими допълнителни технически 
разработки. Очаква се тези технически разработки да бъдат налице 
своевременно преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. 

                                                 
8
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_BG.doc 
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4.2 Предложения за възможни подобрения в Кодекса за поведение 

 
След влизането в сила на Кодекса за поведение на 1 януари 2012 г. 
Консултативният комитет придоби опит в практическото прилагане на Кодекса. 
Петдесет запитвания от членове на ЕП, препоръка от председателя на ЕП, след 
като е информирал за случай на предполагаемо нарушение, и задълбочен анализ 
на Консултативния комитет откроиха някои основания за несигурност и 
непоследователност в самия Кодекс, както и при неговото прилагане.  
 
Консултативният комитет се чувства задължен да докладва за всеки проблем 
или потенциален проблем, който съществува или може да възникне, както и да 
обсъди възможни подобрения.  
 
Например, съгласно разпоредбите на член 3 относно конфликтите на интереси 
членовете на ЕП, които не са в състояние да разрешат такъв конфликт, са 
задължени да съобщят това писмено на председателя на ЕП. Консултативният 
комитет трябва да бъде осведомен относно такава информация, но понастоящем 
не съществува официален механизъм, който да гарантира, че тази информация 
ще достигне до Консултативния комитет. 
 
Освен това членовете на ЕП, изложени на действителни или потенциални 
конфликти на интереси във връзка с разглеждан въпрос, когато конфликтът на 
интереси не е виден от тяхната декларация за финансови интереси, са длъжни да 
го оповестят писмено или устно на председателя в хода на съответното 
парламентарно разискване, преди да се изкажат или да гласуват в пленарно 
заседание или в някой от органите на Парламента, или когато бъдат предложени 
за докладчици. Консултативният комитет трябва да бъде осведомен относно 
такава информация, но понастоящем не съществува официален механизъм, 
който да гарантира, че тази информация ще достигне до Консултативния 
комитет. 
 
Декларацията за финансовите интереси на членовете на ЕП по член 4 е друга 
област, в която Консултативният комитет забеляза основания за несигурност и 
възможност за усъвършенстване. 
 
В частност, съгласно член 4, параграф 2, буква б) членовете на ЕП са длъжни 
да декларират всяко възнаграждение, получавано във връзка с упражняван 
мандат в друг парламент. Тази формулировка изтъква възнаграждението, а не 
мандата, като последният обаче сам по себе си може да представлява 
действителен или потенциален конфликт на интереси, т.е. това, което трябва да 
се декларира, следва на първо място да бъде мандатът, а не възнаграждението 
като такова. Освен това конфликтът на интереси във връзка с мандат би могъл 
да бъде както действителен, така и потенциален, ако става въпрос, например, за 
мандат в общински съвет, регионално събрание или назначена горна камара, за 
някои от които може да не се получава възнаграждение. Понастоящем 
членовете на ЕП, които изпълняват такива мандати, не са наясно как и къде да 
ги декларират. 
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По отношение на задължението по член 4, параграф 2, буква г) членовете на 
ЕП да декларират, наред с другото, „всяка друга външна дейност“ („any other 
relevant outside activity“), следва да се отбележи, че не всички езикови версии на 
Кодекса съдържат превод на думата „relevant“. 
 
Член 4, параграф 2, буква д) предвижда праг в размер на 5 000 EUR за 
календарна година за декларирането на други временни странични дейности. 
Това не съответства на общия принцип за редовно актуализиране на 
декларацията. Освен това е за предпочитане този праг да бъде в съответствие с 
прага, установен в член 4, параграф 2, буква а), за декларирането на редовна 
професионална дейност или членства (т.е. 500 EUR на месец), както и с 
принципите за декларирането им. Това би довело до увеличаване на общата 
годишна сума на 6 000 EUR и съответно въвеждане на праг в размер на 500 EUR 
за всяка временна дейност. Това би било разяснение, което засегнатите членове 
на ЕП ще приветстват. 
 
Практиката във връзка с последния случай показва, че значението на думата 
„участие“ в член 4, параграф 2, буква е) може да не е очевидно. Това показват и 
различаващите се преводи на тази дума в различните езикови версии на 
Кодекса. Следователно може да се обмисли по-изчерпателно определение на 
различните случаи, които са в включени в приложното поле на този термин. 
 
Освен това възнаграждението за професионална дейност, други дейности или 
членства, които са декларирани по друг начин, може понякога да е под формата 
на финансови инструменти. Някои от тях, в частност тези, които включват 
права, чието упражняване е отложено във времето (например опции върху 
акции или пенсионни договори), не попадат очевидно нито в приложното поле 
на думата „участие“, нито в една по-изчерпателна дефиниция. Ще е необходима 
допълнителна дефиниция, за да се обхване възнаграждението чрез подобни 
финансови инструменти. 
 
Би могло също така да се обмисли премахването на двата критерия „възможни 
политически последици“ и „значително влияние“. Неутрално излагане на 
правните и финансовите факти би предоставило същата информация и би 
улеснило членовете на ЕП, като им даде повече яснота и правна сигурност. 
 
Настоящата формулировка на член 4, параграф 2, буква з), съгласно която 
членовете на ЕП са задължени да декларират всеки друг финансов интерес, 
който би могъл да окаже влияние върху изпълнението на функциите им, 
изключва всяка форма на интерес, която не е финансова, но би могла все пак да 
окаже влияние върху изпълнението на функциите на члена на ЕП, т.е. която би 
могла да представлява конфликт на интереси по смисъла на член 3 от Кодекса. 
Следователно би могло да се обмисли привеждане на формулировката в по-
голяма степен в съответствие с приложното поле на член 3.  
 
Коригираната по този начин формулировка на член 4, параграф 2, буква з) би 
направила раздел (I) от декларацията за финансови интереси излишен, тъй като 
съответната „всяка допълнителна информация“, която членовете на ЕП могат да 
посочат в този раздел, вече би била обхваната. 
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Забраната по член 4, параграф 4 за избиране или назначаване на членовете на 
ЕП да изпълняват официални функции в Парламента, ако не са подали 
декларация за финансовите си интереси, не отчита в достатъчна степен 
ситуации, в които членовете на ЕП са подали декларации, но не са изпълнили 
задължението си при необходимост да ги актуализират в определените срокове, 
нито отчита ситуациите, в които членовете на ЕП са подали непълни или 
неверни декларации за финансови интереси.  
 
Във връзка с член 5, параграф 1 относно подаръците и сходните облаги, 
настоящата формулировка „shall refrain from“ (б.пр.: не се отнася за българския 
текст) може да бъде схваната погрешно като даваща възможност за определена 
степен на преценка, а не като предвидената строга забрана за приемане на 
подаръци или сходни облаги, чиято стойност надвишава 150 EUR. 
 
Тъй като Консултативният комитет беше създаден чрез прилагането на Кодекса, 
разпоредбата на член 7, параграф 1, „създава се Консултативен комитет“ вече е 
излишна. Сега може да се счита за по-целесъобразно определянето на задачите 
и задълженията на Консултативния комитет. 
 
По отношение на насоките за тълкуване и прилагане на разпоредбите на 
Кодекса за поведение, настоящият срок от 30 календарни дни, предвиден в член 

7, параграф 4, не съответства на разпоредбите на член 4, параграф 1, които 
предвиждат просто срок от 30 дни (а не „календарни дни“) за подаването и 
нанасянето на промени в декларацията за финансови интереси. С оглед 
усъвършенстване на текста би могло да се обмисли последователно използване 
на израза, като в същото време се даде възможност за отчитане на времето на 
парламентарната ваканция за Консултативния комитет по същия начин, както за 
членовете на ЕП. 
 
По отношение на годишния доклад в член 7, параграф 6 просто се казва, че 
следва да се публикува такъв доклад, без да се посочва за кого конкретно е 
предназначен той. Също така, за да се гарантира, че годишният доклад правилно 
отразява работата на Консултативния комитет във връзка с неговите задачи и 
задължения по член 7, параграф 1, би могло тези задачи и задължения да се 
посочат тук. 
 
По отношение на процедурата, която трябва да се следва при оценката на 
предполагаемо нарушение от страна на член на ЕП на Кодекса за поведение, е 
неясно, предвид настоящата формулировка на член 8, параграф 2, дали се има 
предвид да се спазва принципът на справедлив процес. Следва да се гарантира и 
отчита справедлива процедура и на всеки член на ЕП, засегнат от 
предполагаемо нарушение на Кодекса, следва да се предостави правото на 
справедливо изслушване. Настоящата формулировка не гарантира това по 
недвусмислен начин. Също така, във връзка с член 7, параграф 4, алинея втора, 
може да се обсъди дали да не се даде възможност на Консултативния комитет да 
предоставя съвети на председателя на ЕП относно евентуалните мерки, които 
следва да се предприемат, различни от препоръката като такава. 
 
На последно място, следва да се отбележи, че Кодексът понастоящем не отчита 
ситуации, които се отнасят до финансовите интереси или конфликти на 
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интереси на председателя на ЕП. Би могло да се обмисли посочването на 
алтернативна инстанция в съответните членове, които насочват към 
председателя на ЕП, за да се предотвратят ситуации на действителна или 
потенциална пристрастност на председателя на ЕП. 
 
 
5 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
5.1 Уебсайт по темата 

 

Цялата информация, свързана с Кодекса за поведение и дейността на 
Консултативния комитет, може понастоящем да бъде намерена на уебсайта на 
Европейския парламент, на неговата обща страница, посветена на членовете на 
ЕП

9.  
 
Към момента на приемане на настоящия доклад секретариатът на 
Консултативния комитет разработва пътна карта, която да доведе до 
подобряване на същността, мястото, видимостта и проследяемостта на уебсайта 
на Европейския парламент на информацията, свързана с прозрачността. 
 
5.2 Секретариат на Консултативния комитет 
 
Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП (с офиси в 
Брюксел и Люксембург) в Генерална дирекция за председателството служи като 
секретариат на Консултативния комитет. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
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Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members 
Rue Wiertz, 60 
ASP 6D075 
B-1047 Brussels 
Belgium 

 
 

                                                 
9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/0081ddfaa4/MEPs.html  


