
1

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ
ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г.



2

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) гласи, че „Консултативният
комитет публикува годишен доклад за своята дейност“.

Настоящият годишен доклад за работата на Консултативния комитет относно
поведението на членовете на ЕП обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2015 г.
и беше приет от Комитета на 16 февруари 2016 г.
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Резюме

Настоящият доклад обхваща дейностите на Консултативния комитет относно
поведението на членовете на ЕП от 1 януари до 31 декември 2015 г.

Консултативният комитет посвети по-голямата част от времето и енергията си
за двете си главни мисии: да прави оценка на предполагаеми нарушения на
Кодекса за поведение при сезиране от председателя на ЕП и да дава насоки на
членовете на ЕП за тълкуването и прилагането на Кодекса. По този начин той
обогати допълнително своята административна практика.

През 2015 г. Консултативният комитет също така се постара да предлага най-
съвременно обслужване на членовете на ЕП, за да гарантира, че разпоредбите на
Кодекса се спазват стриктно и в същото време административната тежест е
сведена до минимум. За тази цел Комитетът постави специален акцент върху
повишаването на осведомеността за Кодекса. В същото време тези дейности за
повишаване на осведомеността бяха проведени и с международно измерение.

Освен това компетентните административни служби (Отдел за административно
обслужване на членовете на ЕП към Генералната дирекция за
председателството, който осигурява секретариата на Консултативния комитет)
продължиха да внасят всички декларации за финансовите интереси на
членовете на ЕП за обща проверка на правдоподобността в съответствие с
член 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение, които влязоха в сила
на 1 юли 2013 г.

През тази година бяха подадени 20 нови декларации от новите членове на ЕП, а
105 актуализирани декларации бяха подадени от 88 членове на ЕП като част от
обичайните задължения за актуализиране. Тези актуализирани декларации
съдържат общо 161 промени, т.е. в някои случаи една актуализация съдържа
повече от една промяна.
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1 КОНТЕКСТ

Кодексът за поведение на членовете на Европейския парламент влезе в сила на
1 януари 2012 г.

В него като водещ принцип се определя, че членовете на ЕП действат единствено в
обществен интерес и извършват работата си при условията на необвързаност с
интереси, почтеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на
репутацията на Парламента.

Кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на ЕП
следва да се справят с тях и предвижда редица задължения за оповестяване за
членовете на ЕП, както и правила относно професионалната дейност на бивши
членове на ЕП.

В частност Кодексът за поведение задължава членовете на ЕП да представят
подробна декларация за финансовите си интереси.

Съгласно Мерките за прилагане на Кодекса за поведение, които влязоха в сила на 1
юли 2013 г., от членовете на ЕП се изисква също така да декларират присъствието си
на събития, организирани от трети страни, и да съобщават за и предават подаръци,
които са получили в качеството си на официални представители на Парламента,
съгласно условията, посочени в Мерките за прилагане на Кодекса за поведение.

Тези задължения за оповестяване отразяват взискателните правила и стандарти за
прозрачност, установени в Кодекса за поведение. Информацията, предоставена от
членовете на ЕП в техните декларации за финансови интереси и за присъствие на
събития, може да се намери в техните индивидуални профили на уебсайта на
Парламента, а декларациите, свързани с подаръци, се докладват в регистъра на
подаръците, който също се публикува на уебсайта на Парламента.

Председателят може да санкционира всеки член на ЕП, за когото се установи, че
нарушава Кодекса за поведение. Председателят обявява налагането на санкцията в
пленарна зала и този факт се публикува на видно място на уебсайта на Парламента за
остатъка от парламентарния мандат.

2 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

2.1 Състав и задачи

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП е създаден по
силата на 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 измежду членовете на бюрата и координаторите на
комисията по конституционни въпроси и на комисията по правни въпроси, при
отчитане на опита на членовете на ЕП и политическия баланс [...].“
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Членовете на консултативния комитет са:

 г-жа Данута Мария ХЮБНЕР (ЕНП, Полша);

 г-жа Мади ДЕЛВО (С&Д, Люксембург);

 г-н Саджад КАРИМ (ЕКР, Обединено кралство);

 г-н Жан-Мари КАВАДА (АЛДЕ, Франция), както и

 г-н Иржи МАЩАЛКА (ЕОЛ, Чешка република);

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
[…]“.

Резервните членове на Консултативния комитет са:

 г-жа Хейди ХАУТАЛА (Зелени/ЕСА), Финландия);

 г-жа Лаура ФЕРАРА (ЕСПД, Италия), както и

 г-н Херолф АНЕМАНС (ENF, Белгия).

В тази връзка председателят определи г-н Херолф АНЕМАНС за трети резервен член
на Консултативния комитет на 9 септември 2015 г., за да може групата „Европа на
нациите и свободите“ също да бъде представена, ако е необходимо, след
учредяването на тази нова политическа група в Европейския парламент.

Съгласно член 7, параграф 4 и член 8 от Кодекса за поведение задачите на
Консултативния комитет се състоят в това да прави оценка на предполагаеми
нарушения, които са му препратени от председателя на ЕП, и да дава насоки на
членовете на ЕП за тълкуването и прилагането на Кодекса. Искания на членовете на
ЕП се разглеждат поверително, а членовете имат право да се осланят на съответните
насоки, които се предоставят в рамките на 30 дни.

С цел да се защити напълно поверителността на обсъжданията на Комитета, всички
членове на ЕП, сътрудници и служители, които участват в заседанията му, през 2015
г. са били приканени да подпишат декларация за поверителност.  Освен това от
същата година всички документи се изпращат до членовете на Комитета в запечатан
плик, а не по електронна поща.

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“, а в съответствие с член 3 от правилника за дейността му „по принцип
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ротацията е в низходящ ред според числеността на политическите групи, към които
принадлежат членовете на Консултативния комитет“1.

При все това, в интерес на приемствеността между 7-ия и 8-ия парламентарен
мандат, председателят поиска от г-н Карим (ЕКР), който е единственият член на
настоящия консултативен комитет, който е бил вече член по време на предишния
мандат, да изпълнява длъжността председател до февруари 2015 г.

След това ротацията следва в низходящ ред числеността на политическите групи,
към които принадлежат членовете на Консултативния комитет. Вследствие на това г-
жа Хюбнер (ЕНП) изпълняваше длъжността председател от март до август 2015 г.
Наследи я г-жа Делво (С&Д), която ще ръководи Комитета до края на февруари
2016 г.

2.3 Заседания

Консултативният комитет проведе единадесет заседания през 2015 г.

График на заседанията на Консултативния комитет през 2015 г.

Вторник, 20 януари
Вторник, 24 февруари
Вторник, 24 март 2

Вторник, 14 април
Вторник, 26 май
Вторник, 23 юни
Вторник, 14 юли
Вторник, 22 септември3

Вторник, 13 октомври
Вторник, 10 ноември
Вторник, 8 декември

На своето заседание от 8 декември 2015 г. Консултативният комитет също така прие
следния график за заседанията през 2016 г.

1 Приет от Консултативния комитет на 7 март 2012 г. и преразгледан на 9 октомври 2012 г.,
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_EN.pdf.
2 Ротация на председателството: г-жа Данута Мария Хюбнер (ЕНП) пое председателството от г-н
Карим (ЕКР).
3 Ротация на председателството: г-жа Мади Делво (С&Д) пое председателството от г-жа Данута Мария
Хюбнер (ЕНП).
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График на заседанията на Консултативния комитет през 2016 г.

Вторник, 26 януари
Вторник, 16 февруари
Вторник, 15 март 4

Вторник, 19 април
Вторник, 24 май
Вторник, 21 юни
Вторник, 12 юли
Вторник, 27 септември5

Вторник, 18 октомври
Вторник, 15 ноември
Вторник, 6 декември

2.4 Работа, извършена през годината

2.4(i) Предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение

През 2015 г. пет случая на предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение бяха
отнесени до Консултативния комитет от председателя в рамките на процедурата,
предвидена от член 8 от Кодекса за поведение. Три от тях засягаха мъже и два
засягаха жени.

Четири от тези случаи засягаха членове на ЕП, пътували в държави извън ЕС и
пропуснали впоследствие да представят декларация за присъствие в отговор на
покана за събития, организирани от трети страни, съгласно глава 2 от Мерките за
прилагане на Кодекса за поведение, въпреки че пътните им разноски, разходите по
настаняване или дневните разноски са били заплатени от трети страни. В тази връзка
Консултативният комитет прие, че Кодекът за поведение действително е бил
нарушен, но препоръча да не се предприемат по-нататъшни действия поради факта,
че всички членове на ЕП са представили своевременно обяснително писмо и
подходяща декларация, след като са били потърсени или изслушани от Комитета.

Петият случай се отнася до член на ЕП, участвал в безредици с журналисти по време
на демонстрация извън помещенията на Парламента. Въпреки че Консултативният
комитет осъди този недостоен инцидент, той не установи нарушение на Кодекса за
поведение, тъй като Кодексът изрично ограничава обхвата на разпоредбите до
поведението на членовете на ЕП при изключителното упражняване на  задълженията
им на депутати.

Председателят също така се обърна към Консултативния комитет да направи оценка
дали фактът, че дадена политическа партия е получила заем от банка, за която се
предполага, че е свързана с трета държава, би могъл да доведе до ситуация на
конфликт на интереси за членовете на ЕП от тази партия, когато разглеждат

4 Ротация на председателството: г-н Жан-Мари Кавада (АЛДЕ) ще поеме председателството от г-жа
Мади Делво (С&Д).
5 Ротация на председателството: г-н Иржи Мащалка (ЕОЛ) ще поеме председателството от г-н Жан-
Мари Кавада (АЛДЕ).
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международни въпроси, свързани с въпросната държава. Комитетът направи
внимателна оценка на всички аспекти на разглеждания въпрос и не установи никакви
правни основания да се препоръча официално сезиране на този етап.

2.4(ii) Насоки относно тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение

През цялата година Консултативният комитет и неговият секретариат също така
продължиха да полагат усилия да подпомагат членовете на ЕП за правилно
тълкуване и прилагане на Кодекса за поведение, същевременно намалявайки
административната тежест във възможно най-голяма степен.

По-специално Консултативният комитет предостави насоки на член на ЕП, при
пълна поверителност и в срок от 30 календарни дни в съответствие с член 7,
параграф 4 от Кодекса, като по този начин продължи допълнително да изяснява
тълкуването на действащите правила.

Въпросният член на ЕП се консултира с Комитета, след като беше
награден/наградена за своята ангажираност в полза на европейската интеграция. По
този повод Консултативният комитет установи разлика между символичното
изражение на наградата (напр. медал или рамкирана диплома) и паричното
възнаграждение, приложено към нея. Комитетът подчерта, че съгласно Кодекса за
поведение няма забрана членовете на ЕП да приемат неофициални подаръци, при
условие че стойността им е под 150 евро, но че всяка финансова подкрепа,
предоставена от трети страни на член на ЕП във връзка с неговата/нейната
политическа дейност, трябва да бъде оповестена в срок от 30 дни чрез подаване на
изменена декларация за финансовите интереси, в съответствие с член 4, параграф 1 и
член 4, параграф 2, буква ж) от Кодекса за поведение.

2.4(iii) Повишаване на осведомеността за Кодекса за поведение както във, така и
извън Парламента

Консултативният комитет подобри международно измерение на усилията си за
повишаване на осведомеността относно Кодекса за поведение. По-специално,
Консултативният комитет покани в Европейския парламент на 14 април 2015 г.
новоназначения председател на Френския върховен орган за прозрачност в
обществения живот (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) за размяна
на мнения и най-добри практики с Консултативния комитет. Целта на подобни
инициативи е насърчаване на стабилен и прозрачен модел на управление.

Освен това на 29 май 2015 г. членове на секретариата бяха поканени от Програмата
на ООН за развитие (ПРООН) да участват в семинар за обучение за новоизбрани
членове на Националното събрание на Тунис.

3 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

3.1 Процедура за наблюдение на декларациите за финансовите интереси на
членовете на ЕП
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Член 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение предвижда процедура за
наблюдение по отношение на декларациите за финансовите интереси на членовете на
ЕП: „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 до решаване на въпроса, председателят взема решение за
последващите процедури в съответствие с член 8 от Кодекса за поведение“.

Като компетентна служба, определена да изпълнява посочената обща проверка на
правдоподобността от името на председателя, Отделът за административно
обслужване на членовете на ЕП към Генералната дирекция за председателството
систематично прави преглед на всички декларации за финансови интереси,
предадени от членовете на ЕП – както нови декларации от новите членове на ЕП,
така и изменени версии на съществуващи декларации.

3.2 Подаване на декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП

По силата на член 4, параграф 1 от Кодекса за поведение членовете на ЕП са длъжни
да подадат своите декларации за финансовите интереси „в срок от 30 дни от
встъпването в длъжност в Парламента в хода на парламентарен мандат“. През 2015 г.
всички 20 встъпващи в длъжност членове на ЕП представиха своите съответни
декларации за финансови интереси в рамките на определените за тази цел срокове.

Нещо повече, в член 4, параграф 1 се предвижда, че 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 88 членове на ЕП са подали 105 актуализирани декларации до
председателя на ЕП6. От тях 11 членове на ЕП са актуализирали своите декларации
два пъти и 3 членове на ЕП са актуализирали своите декларации три пъти.

Актуализираните декларации съдържат общо 161 промени, т.е. в някои случаи една
актуализация съдържа повече от една промяна.

По същество разделите A), Г) и И) са най-често изменяните – съответно с 26, 63 и 26
изменения, което потвърждава тенденцията, наблюдавана през предишни години.

Графиката по-долу илюстрира раздел по раздел разпределението на всички
изменения, направени през годината7.

6 С решението си от 9 март 2015 г. Бюрото прие преработен формуляр за декларацията за финансовите
интереси на членовете на ЕП, която им дава възможност да указват изрично дали дейностите,
посочени в раздел А) и/или раздел Г), са без възнаграждение. 37 членове на ЕП са представили наново
декларация за финансови интереси по новия формуляр. Тези промени не се отчитат тук, тъй като те не
означават никакво съществено изменение на декларациите на засегнатите членове.
7 3 членове на ЕП са подали декларации, напълно идентични с предходните; те не са представени в
тази графика.



10

Разпределение по раздели на измененията, направени от членовете на ЕП към
декларациите за финансовите интереси
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MEPs
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Раздел 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 или надзорни съвети на предприятия,
неправителствени организации, асоциации или на други образувания, притежаващи правосубектност.
Раздел Б): всяко възнаграждение, получавано във връзка с упражняван мандат в друг парламент.
Раздел В): всяка редовна дейност, изпълнявана срещу възнаграждение от члена на ЕП паралелно с мандата му,
независимо дали в качеството на наето или самостоятелно заето лице.
Раздел Г): участието в управителни или надзорни съвети на предприятия, неправителствени организации,
асоциации или други образувания, притежаващи правосубектност, или упражняването на всяка друга външна
дейност от страна на член на ЕП, независимо дали срещу възнаграждение или не.
Раздел Д): друга временна странична дейност, извършвана срещу възнаграждение (включително писателска
дейност, изнасяне на лекции или предоставяне на експертни услуги), ако общото възнаграждение надвишава
5 000 евро за календарна година.
Раздел Е): участие в предприятие или партньорство за случаите, при които е възможно от това да произтекат
политически последици или посоченото участие предоставя на члена на ЕП значително влияние върху дейността
на съответната организация.
Раздел Ж): всяка помощ − финансова, материална или административна, която членът на ЕП получава в
допълнение към осигуряваните от Парламента средства и която му се предоставя във връзка с неговата
политическа дейност от трети лица, като се посочва самоличността на последните.
Раздел З): всеки друг финансов интерес, който би могъл да окаже влияние върху изпълнението на функциите му
на член на ЕП.
Раздел И): всякаква допълнителна информация, която членът на ЕП желае да предостави.
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4 АДМИНИСТРАЦИЯ

Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП към Генералната
дирекция за председателството действа като секретариат на Консултативния комитет
и е определена от генералния секретар за компетентна служба по членове 2, 3, 4 и 9
от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Европейски парламент
Секретариат, Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Брюксел
Белгия


