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ПРЕДГОВОР

Съгласно 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), Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП
публикува годишен доклад за своята дейност.

Годишният доклад относно дейността на Консултативния комитет за периода от
1 януари до 31 декември 2017 г. беше приет от Комитета на 22 февруари 2018 г.
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Обобщение

Настоящият доклад обхваща дейностите на Консултативния комитет относно
поведението на членовете на ЕП в периода от 1 януари до 31 декември 2017 г.

През настоящата година се наблюдава намаляване на броя на въпросите, които
Комитетът трябваше да разгледа. От Комитета беше поискано да разгледа
четири случая на възможни нарушения на Кодекса за поведение, които засягаха
общо шестима членове, в сравнение с осем случая с участието на 11 членове на
ЕП през 2016 г.

Тази година Консултативният комитет получи две искания от съответни
членове на ЕП за насоки относно тълкуването и прилагането на разпоредбите
на Кодекса за поведение. И в двата случая Комитетът предостави мнението си
поверително и в срока, предвиден в Кодекса за поведение.

Както и през предходните години Консултативният комитет се стремеше да
осигури оптимално обслужване на членовете на ЕП, като гарантира, че
разпоредбите на Кодекса се спазват стриктно и в същото време
административната тежест се свежда до минимум.

Освен това компетентната административна служба (Отдел за
административно обслужване на членовете на ЕП в рамките на Генералната
дирекция за председателството, който обслужва като секретариат
Консултативния комитет) продължи да осъществява обща проверка на
правдоподобността на всички декларации за финансови интереси, подадени от
членовете на ЕП в течение на годината, в съответствие с член 9 от Мерките за
прилагане на Кодекса за поведение.

Общо 31 нови декларации бяха подадени от нови членове на ЕП през годината.

В контекста на общото преразглеждане на Правилника за дейността на 13
декември 2016 г. Парламентът реши, че членовете на ЕП следва да адаптират
своята декларация за финансови интереси, за да се отразят промените, внесени
в член 4 от Кодекса за поведение, най-късно шест месеца след датата на
влизане в сила на тези промени, т.е. до 16 юли 2017 г. На 8 март 2017 г. Бюрото
изпратили съобщение до всички членове на ЕП, за да ги информира за
задължението им да подадат отново своите декларации и да им изпрати
преразгледания формуляр. След като този срок изтече, Консултативният
комитет изпрати административни напомняния за това задължение. След това
на 14 септември 2017 г. беше изпратено писмо с напомняне от председателя на
ЕП до членовете на ЕП, които все още не бяха подали преразгледана
декларация, с което той ги призова настоятелно да направят това най-късно до
6 октомври 2017 г. В резултат на това до края на 2017 г. само 24 членове на ЕП
не са спазили своето задължение да подадат отново декларацията си за
финансови интереси в рамките на това преразглеждане.
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1 КОНТЕКСТ

Кодексът за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с
финансовите интереси и конфликтите на интереси (наричан по-долу Кодекс за
поведение) влезе в сила от 1 януари 2012 г.

Кодексът на поведение установява редица общи принципи на поведение, които
членовете на ЕП трябва да спазват при упражняване на своя мандат, например
необвързаност с интереси, почтеност, откритост, усърдие, честност, отчетност и
зачитане на репутацията на Парламента. Кодексът за поведение изисква
членовете на ЕП да действат единствено в общ интерес и да се въздържат от
получаване на финансова облага или друго възнаграждение при изпълнението на
задълженията си.

За първи път в Кодекса за поведение се дава изрично определение на конфликт
на интереси и се излагат стъпките, които членовете на ЕП следва да предприемат,
когато установят, че те са в конфликт на интереси, било то действителен или
потенциален (т.е. възприеман като такъв от обществеността или който би могъл
да доведе до действителен конфликт на интереси).

Кодексът за поведение също така определя ограничения относно условията, при
които бившите членове имат право да извършват дейности по лобиране или
представителство.

Най-важното е, че Кодексът за поведение въвежда подробна декларация за
финансовите интереси, която всички членове на ЕП на своя лична отговорност
трябва да внесат преди края на първата месечна сесия след изборите за
Европейски парламент или в срок от 30 дни от встъпването си в длъжност в
Парламента в хода на парламентарния мандат. Членовете на ЕП трябва също така
да уведомят председателя на ЕП в случай на промяна в личните си обстоятелства,
която влияе върху тяхната декларация.

Задълженията на членовете на ЕП за оповестяване бяха разширени от Мерките за
прилагане на Кодекса за поведение, които влязоха в сила на 1 юли 2013 г. По
силата на неговите разпоредби членовете на ЕП са длъжни да декларират
незабавно присъствието си на събития, по отношение на които пътните им
разноски, разходите по настаняване или дневните разноски са били възстановени
или поети директно от трета страна. Освен това те трябва да уведомяват
администрацията и да предават всички подаръци, които получават, когато
представляват Парламента в официално качество.

Всички горепосочени задължения за оповестяване отразяват твърдия ангажимент
на Парламента за прозрачност. Всяка декларация за финансови интереси и
декларация за присъствие на събития, организирани от трети страни, както и
регистърът на официалните подаръци са пряко достъпни в публичния уебсайт на
Парламента.

В Кодекса за поведение се предвижда механизъм за прилагане на неговите
разпоредби. Всеки член на ЕП, който извърши нарушение на Кодекса за
поведение и Мерките за неговото прилагане, може да бъде санкциониран, като
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санкцията в крайна сметка бива наложена от председателя на ЕП, след като той
вземе предвид препоръката на Консултативния комитет. Всяка подобна санкция
се обявява в пленарна зала и от съображения за прозрачност се публикува на
уебсайта на Парламента.
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В рамките на цялостното преразглеждане на Правилника за дейността на
Европейския парламент през декември 2016 г. бяха направени и някои изменения
на Кодекса на поведение, който представлява приложение I към този правилник.
Произтичащите от това основни промени са следните:

 при изпълнение на задълженията си членовете на ЕП вече нямат право да
осъществяват заплатени професионални дейности по лобиране, пряко
свързани с процеса на вземане на решения на Европейския съюз.

 Бяха направени редица изменения на декларацията за финансови интереси
на членовете на ЕП и тези изменения бяха отразени в съответния
формуляр за подаване на декларации, приет от Бюрото, и по-специално:

 Членовете на ЕП трябва да представят преразгледана декларация в
срок до края на месеца след възникване на всяка промяна (а не в
рамките на 30 дена, както преди).

 Въведена е нова категория доходи между 1 и 499 EUR.

 Когато е посочена категорията с най-висок доход (над 10 000 EUR на
месец), членовете на ЕП трябва да посочват също така сумата,
закръглена към най-близките 10 000 EUR.

 За участие в дружества или партньорства сега има възможност да
бъдат посочвани като „безвъзмездни“.

При приемането на изменения Правилник за дейността Парламентът реши, че
членовете на ЕП следва да адаптират своята декларация за финансови интереси
най-късно шест месеца след датата на влизане в сила на тези промени. Това
означаваше, че всички членове на ЕП трябваше да подадат отново декларацията
си, дори ако не са настъпили промени, най-късно до 16 юли, като използват
преразгледания формуляр на декларацията, приет от Бюрото (вж. раздел 3.3 от
настоящия доклад).
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2 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

2.1 Състав

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП (по-долу
наричан „Консултативният комитет“) е създаден с член 7, параграф 1 от Кодекса
за поведение.

Съгласно член 7, параграфи 2 и 3 от Кодекса за поведение в началото на мандата
си председателят на ЕП назначава петима постоянни членове измежду членовете
на комисията по конституционни въпроси и комисията по правни въпроси, като
отчита надлежно техния опит и политическия баланс.

Постоянните членове на Консултативния комитет през първата половина на
настоящия парламентарен мандат, които бяха преназначени от председателя на
ЕП на 5 април 2017 г. за още един мандат от две и половина години, 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);

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

В началото на мандата си председателят на ЕП определя също така резервен член
за всяка политическа група, която не е представена сред постоянните членове на
Консултативния комитет.

Резервните членове на Комитета, които бяха членове на Комитета от началото на
настоящия парламентарен мандат и също бяха преназначени от председателя на
ЕП на 5 април 2017 г., са:

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

 г-жа Лаура ФЕРАРА (ЕСПД, Италия),

 г-н Херолф АНЕМАНС (ЕНС, Белгия).

2.2 Председател

В съответствие с член 7, параграф 2, втора алинея от Кодекса за поведение всеки
постоянен член на Консултативния комитет изпълнява длъжността председател
за срок от шест месеца на ротационен принцип. Член 3 от Правилника за
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дейността на Комитета посочва още, че по принцип ротацията следва в низходящ
ред според числеността на политическите групи, към които принадлежат
членовете на Комитета.

В хода на 2017 г. следните членове на Консултативния комитет заемаха поста
председател: г-жа ХЮБНЕР от април до септември и г-жа ДЕЛВО от октомври
до декември 2017 г. Мандатът като председател на г-жа ДЕЛВО изтича през март
2018 г.

2.3 Заседания през 2017 г.

Консултативният комитет проведе седем заседания през 2017 г.

График на заседанията на Консултативния комитет през 2017 г.

Сряда, 25 април (учредително заседание)
Вторник, 30 май1

Вторник, 20 юни
Вторник, 11 юли2

Вторник, 26 септември
Вторник, 10 октомври
Вторник, 7 ноември
Вторник, 21 ноември3 (извънредно заседание)
Четвъртък 7 декември4

2.4 Задачи

Задачата на Консултативния комитет е двойна:

 на първо място, в съответствие с член 7, параграф 4, алинея първа от Кодекса
за поведение, по искане на член на ЕП Консултативният комитет му
предоставя поверително насоки за тълкуване и прилагане на разпоредбите на
Кодекса за поведение в рамките на 30 календарни дни. Членът на ЕП, който
иска насоки от Комитета, след това има право да разчита на тези насоки.

 На второ място, в съответствие с член 7, параграф 4, втора алинея от Кодекса
за поведение, Консултативният комитет по искане на председателя на ЕП
оценява предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение и предоставя
съвети на председателя на ЕП относно евентуалните мерки, които следва да
се предприемат.

1 Заседанието беше отменено.
2 Заседанието беше отменено.
3 Извънредно заседание беше проведено на 21 ноември.
4 Поради съображения от организационен характер заседанието, което първоначално беше
насрочено за 5 декември, беше отложено за 7 декември.
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Член 8 от Кодекса за поведение определя по-подробно процедурата, която
трябва да бъде следвана в случай на евентуални нарушения на Кодекса на
поведение. По-конкретно, когато са налице основания да се предположи, че
даден член на ЕП може да е извършил нарушение на Кодекса за поведение,
председателят на ЕП, с изключение на очевидно неоснователни случаи,
сезира за това Консултативния комитет. Тогава Консултативният комитет
разглежда обстоятелствата по сигнала за нарушение и може да изслуша
засегнатия член на ЕП. Въз основа на своите заключения Консултативният
комитет отправя препоръка до председателя на ЕП за евентуално решение.
Ако, след като разгледа препоръката, председателят на ЕП заключи, че
съответният член на ЕП е нарушил Кодекса за поведение, и след като го
изслуша, той взема мотивирано решение, в което определя санкция, и тази
санкция се публикува на уебсайта на Парламента.

2.5 Работа, извършена през годината

2.5.1 Предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение

В хода на 2017 г. председателят на ЕП сезира Консултативния комитет по четири
въпроса, отнасящи се до възможни нарушения на Кодекса за поведение (в
сравнение с осем през предходната година). Те включваха общо шестима членове
на ЕП.

В един от отнесените до Комитета случаи ставаше дума за трима членове на ЕП,
които бяха пътували до трета държава и при завръщането си не бяха представили
декларация за присъствие в отговор на покана за събития, организирани от трети
страни, в рамките на крайния срок, предвиден в Кодекса за поведение. Тази
декларация се изисква съгласно член 6 от Мерките за прилагане на Кодекса за
поведение, тъй като пътните им разноски, разходите по настаняване или дневните
разноски са били възстановени от органите на държави извън ЕС. В отговор на
писмото от изпълняващата длъжността председател, което съдържаше искане за
разяснения по отношение на тяхното пътуване, и тримата обаче подадоха
декларация за присъствие, надлежно попълнена съгласно глава 2 от Мерките по
прилагане. Затова Консултативният комитет препоръча на председателя на ЕП да
заключи, че непредставянето от страна на съответните членове на ЕП на
декларация за присъствие в срок представлява нарушение на Кодекса за
поведение, но заради бързото подаване на съответните декларации не са
необходими допълнителни действия в това отношение.

Друг отнесен до Комитета случай засягаше член на ЕП, който беше пътувал на
конференция, състояла се в територия извън ЕС, чието завземане от чужда сила
не е признато от международната общност, и който не беше представил
декларация за присъствие на събития, организирани от трети страни. В отговор
на писмо от изпълняващата длъжността председател членът на ЕП обясни, че е
присъствал на конференцията в качеството на частно лице и е заплатил всички
разноски, свързани с пътуването си. Тъй като при тези обстоятелства той не е
задължен да представи декларация за пътуване съгласно глава 2 от Мерките за
прилагане на Кодекса за поведение, Консултативният комитет препоръча на
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председателя на ЕП да заключи, че въпросният член на ЕП не е нарушил Кодекса
за поведение.

По още един въпрос, отнесен до Консултативния комитет, съответният член на
ЕП, независимо от избирането му за член на регионалния парламент на държава
– членка на ЕС, по време на мандата си като член на Европейския парламент, не
беше преразгледал в съответствие с член 4, параграф 2, буква б) от Кодекса за
поведение декларацията си за финансови интереси в приложимия срок чрез
оповестяване на заплатата, която получава за упражняването на този друг
парламентарен мандат в раздел Б) от своята ДФИ. В отговор на писмо от
изпълняващата длъжността председател на Комитета, в което съответният член
на ЕП бе приканен да поправи своя пропуск, той подаде своята преразгледана
декларация за финансови интереси, надлежно актуализирана с посочване в раздел
Б) на неговия мандат в регионалния парламент, включително размера на
получаваната заплата на месечна основа. С оглед на това консултативният
комитет препоръча на председателя на ЕП да заключи, че въпреки че това, че
членът на ЕП не е представил своевременно преразгледана декларация за
финансови интереси, представлява нарушение на Кодекса на поведение, след
закъснялото подаване на актуализираната декларация не са необходими
допълнителни действия.

Накрая, председателят на ЕП е отнесъл до Консултативния комитет случай на
пропуск от страна на член на ЕП да спази задължението за оповестяване на
информация относно определени безвъзмездни дейности. Председателят на ЕП
поиска от Комитета да му предостави заключенията си след цялостното
разглеждане на обстоятелствата, както и препоръките си за подходящи
последващи действия. След като изслуша съответния член на ЕП,
Консултативният комитет заключи в своята препоръка до председателя на
Парламента, че първоначалното нарушение на Кодекса за поведение от страна на
члена на ЕП е било поправено чрез последващо представяне на преразгледана
декларация за финансови интереси и че въпреки неговото неблагоразумно
поведение, положението, в което той се е намирал, не съставлява нарушение на
член 1 от Кодекса за поведение.

2.5.2 Насоки относно тълкуването и прилагането на Кодекса за
поведение

През 2017 г. Консултативният комитет получи съгласно член 7, параграф 4,
първа алинея две официални искания за насоки относно тълкуването и
прилагането на Кодекса за поведение.

В първия случай съответният член на ЕП искаше насоки относно евентуалното
освобождаване от задължението за оповестяване в рамките на Кодекса за
поведение поради частни договорни задължения за поверителност във връзка с
определени професии, които той е практикувал в миналото. Скоро след като
Консултативният комитет започна да проучва въпроса и поиска допълнителни
разяснения от члена на ЕП, Комитетът получи уведомление за оттегляне на
искането от страна на члена на ЕП и заключи, че въпросът не изисква
предприемането на никакви последващи действия. Оттеглянето се дължеше на
факта, че въпросните професии бяха практикувани в период, предхождащ
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тригодишния период преди началото на мандата на члена на ЕП в рамките на
текущия парламентарен мандат, и поради това не са били обект на задължение за
оповестяване по силата на Кодекса за поведение.

При все това Консултативният комитет разгледа конкретния въпрос за
съществуващо договорно задължение за поверителност по отношение на
плащане, получено от член на ЕП от трета страна, с която членът е в договорни
отношения, във връзка със задълженията за оповестяване по член 4, параграф 2
от Кодекса за поведение и заключи, че този въпрос заслужава вниманието на
председателя на ЕП и евентуално това на Бюрото. Следователно изпълняващата
длъжността председател изпрати писмо до председателя на ЕП, в което се поставя
въпросът с оглед на възможен размисъл и обмен на мнения относно това дали
Кодексът за поведение следва, чрез подходящо изменение или чрез тълкувание,
да реши въпроса как да се третират клаузите за поверителност в договорите,
които могат да представляват пречка за пълното спазване на задълженията за
оповестяване, предвидени в Кодекса на поведение по отношение на декларацията
за финансови интереси.

Вторият случай се отнася до искане за насоки по отношение на видовете
безвъзмездни дейности, които трябва да бъдат декларирани в декларацията за
финансови интереси. В очакване Комитетът да предостави насоки, съответният
член на ЕП пристъпи към преразглеждането на своята декларация за финансови
интереси, като декларира няколко безвъзмездни дейности.

Освен това през цялата година секретариатът продължи според своята утвърдена
практика да отговаря на запитвания от членове на ЕП или техни парламентарни
сътрудници, за да им помага да прилагат правилно разпоредбите на Кодекса и
Мерките по прилагането му.

3 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

3.1 Процедура за наблюдение на декларациите за финансовите интереси
на членовете на ЕП

В член 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение се определят
правилата за провеждане на процедура на контрол от компетентната служба по
отношение на декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП.

В съответствие с член 4 от Кодекса за поведение членовете на ЕП са лично
отговорни за подаването до председателя на ЕП на декларация, съдържаща
предадена по точен начин информация. Обаче когато има основание да се счита,
че дадена декларация съдържа очевидно погрешна, нехайна, нечетлива или
неразбираема информация, Отделът за административно обслужване на
членовете на ЕП към Генерална дирекция за председателството извършва обща
проверка на правдоподобността на данните от името на председателя на ЕП за
целите на разясняването. На засегнатия член на ЕП се предоставя разумен срок
да реагира, като потвърди или коригира съдържащите се в декларацията данни.
Когато предоставените разяснения са счетени за недостатъчни и следователно
проверката не реши въпроса, председателят на ЕП взема решение какви действия
да предприеме.
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През цялата година процедурата за контрол се прилага също така и за новите
декларации, подавани от нови членове, встъпващи в длъжност в Парламента в
хода на парламентарния мандат, както и за изменените версии на съществуващи
декларации. Освен това по време на преразглеждането, при което всички членове
на ЕП трябваше да подадат отново декларацията си за финансови интереси
според преразгледания формуляр, приет от Бюрото в резултат на изменението на
Кодекса за поведение, всички преразгледани декларации бяха подложени на
обща проверка на правдоподобността на данните.

3.2 Подаване и актуализиране на декларациите за финансовите интереси
на членовете на ЕП

В съответствие с член 4, параграф 1 от Кодекса за поведение нов член, който
поема мандата си в Парламента в хода на парламентарния мандат, е лично
отговорен за представянето на подробна декларация за финансовите си интереси
в срок от 30 дни от момента на встъпване в длъжност. През 2017 г. всички с
изключение на 3 от 31 нови членове на ЕП подадоха своите декларации за
финансови интереси в определения срок.

Освен това член 4, параграф 1 изисква членовете на ЕП да декларират всяка
промяна, която има отражение върху декларацията им, до края на месеца,
следващ месеца на настъпването на посочената промяна. В резултат на това
задължение и на процеса на преразглеждане, произтичащ от измененията на
Кодекса за поведение и формуляра за декларацията за финансови интереси в
контекста на цялостното преразглеждане на Правилника за дейността на
Парламента, бяха подадени 804 актуализирани декларации до председателя на
ЕП в хода на годината.

3.3 Повторно подаване и актуализиране на декларациите за финансовите
интереси на членовете на ЕП след преразглеждането на Правилника
за дейността на Парламента

Както се посочва в раздел 1 от настоящия доклад, в резултат на измененията на
някои разпоредби на Кодекса за поведение, извършени в рамките на последното
преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента през декември
2016 г., членовете на ЕП бяха задължени да представят отново декларацията си
за финансови интереси, дори ако не са настъпили промени, най-късно шест
месеца след датата на влизане в сила на тези изменения, т.е. до 16 юли 2017 г.,
като използват преразгледания формуляр за декларация, приет от Бюрото.

На 8 март 2017 г. Бюрото изпрати съобщение до всички членове на ЕП, с което
ги информира за това задължение и им изпрати преразгледания формуляр. След
като този срок изтече, Консултативният комитет изпрати административни
напомняния за това задължение. След това на 14 септември 2017 г. председателят
на ЕП изпрати писмо с напомняне до тези членове на ЕП, които все още не бяха
подали преразгледана декларация, като ги призова настоятелно да направят това
най-късно до 6 октомври 2017 г.
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Трябва да се припомни, че съгласно параграф 9 от решението на Парламента от
13 декември 2016 г. за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на
Парламента, декларациите за финансови интереси на членовете на ЕП, които не
са предали своите преразгледани версии, вече не са валидни, считано от 16 юли
2017 г. Членовете на ЕП, които нямат валидна декларация за финансови
интереси, не могат да бъдат избирани за мандатна длъжност в Парламента или в
неговите органи, да бъдат назначавани за докладчици или да участват в
официална делегация или междуинституционални преговори в съответствие с
член 4, параграф 4 от Кодекса за поведение.

Консултативният комитет е на мнение, че определените от Парламента стандарти
за прозрачност на финансовите интереси трябва да се поддържат, и следователно
членовете на ЕП, които не са изпълнили задължението да актуализират своите
декларации, се приканват настоятелно да направят това своевременно. С оглед на
важността на този въпрос Консултативният комитет го отнесе на вниманието на
председателя, като същевременно препоръча председателят да разгледа някои
мерки, които могат да се предприемат по отношение на съответните членове на
ЕП.



14

4 АДМИНИСТРАЦИЯ

Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП към Генералната
дирекция за председателството обслужва като секретариат Консултативния
комитет и е определен от генералния секретар за компетентна служба по членове
2, 3, 4 и 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение. Неговите данни за
контакт са, както следва:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Европейски парламент
Секретариат на Консултативния комитет относно поведението на
членовете на ЕП
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Белгия/Belgium


