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АКТ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ЧРЕЗ ВСЕОБЩИ ПРЕКИ ИЗБОРИ1

Член 1

1. Във всяка държава членка членовете на Европейския парламент се избират въз
основа на пропорционална избирателна система, като се използват листи или система с
един прехвърляем глас.

2. Държавите членки могат да разрешат използването на избирателна система,
основана на преференциалните листи в съответствие с приетите от тях условия.

3. Изборите се провеждат чрез всеобщо пряко, свободно и тайно гласуване.

Член 2

В съответствие с националните си особености държавите членки могат да определят
избирателни райони за избиране на членове в Европейския парламент или да
предвидят други избирателни подразделения, без като цяло да се засяга
пропорционалният характер на избирателната система.

Член 3

Държавите членки могат да определят минимален праг за разпределяне на места. На
национално равнище този праг не може да надвишава 5 % от подадените гласове.

Член 4

Всяка държава членка може да определи таван на разходите на кандидатите, свързани с
избирателната кампания.

Член 5

1. Петгодишният срок, за който се избират членовете на Европейския парламент,
започва да тече от откриването на първата сесия след всяко провеждане на изборите.

Той може да бъде удължен или съкратен по реда на член 10, параграф 2, алинея втора.

1 Бележка: Настоящият документ е консолидирана версия на Правната служба на Европейския
парламент въз основа на Акта за избирането на представители в Асамблеята чрез всеобщи преки избори
(OВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5), изменен с Решение 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО за изменение на Акта за
избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към
Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15) и
Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г. (ОВ L 283,
21.10.2002 г., стр. 1). Тази версия се различава от консолидираната версия на Службата за публикации на
Европейския съюз (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) в две отношения: в нея е добавено тире към
член 7, параграф 1 „— член на Комитета на регионите“, вследствие на член 5 от Договора от Амстердам
(ОВ C 340, 10.11.1997 г.), и е налице преномериране в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение на
Съвета 2002/772/ЕО, Евратом.
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2. Мандатът на всеки член на Европейския парламент започва да тече и изтича
едновременно със срока, посочен в параграф 1.

Член 6

1. Членовете на Европейския парламент гласуват на индивидуално и лично
основание.  Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било инструкции и не
могат да поемат задължителен мандат.

2. Членовете на Европейския парламент се ползват от привилегиите и имунитетите,
приложими за тях съгласно Протокола от 8 април 1965 г. за привилегиите и
имунитетите на Европейските общности.

Член 7

1. Качеството на член на Европейския парламент е несъвместимо с това на:

 член на правителството на държава членка,

 член на Комисията на Европейските общности,

 съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейските общности или на
Първоинстанционния съд,

 член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка,

 член на Сметната палата на Европейските общности,

 Омбудсман на Европейските общности,

 член на Икономическия и социален комитет на Европейската общност и на
Европейската общност за атомна енергия,

 член на Комитета на регионите,

 член на комитетите или на другите органи, създадени по силата на Договорите за
създаване на Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, с
цел управление на фондовете на Общностите или изпълнение на постоянни преки
административни задачи,

 член на Съвета на директорите, Управителния комитет или на персонала на
Европейската инвестиционна банка,

 действащо длъжностно лице или служител на институциите на Европейските
общности или на органи, създадени към тях, или на Европейската централна банка.

2. Считано от изборите за Европейски парламент през 2004 г. качеството на член на
Европейския парламент е несъвместимо с това на член на националния парламент.
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Чрез дерогация от това правило и без да се засягат разпоредбите на параграф 3:

 членовете на националния парламент на Ирландия, които са избрани в Европейския
парламент при следващи избори, могат да имат двоен мандат до следващите избори
за национален парламент на Ирландия, считано от които се прилага първа алинея
от настоящия параграф;

 членовете на националния парламент на Обединеното кралство, които са и членове
на Европейския парламент през петте години преди изборите за Европейски
парламент през 2004 г., могат да имат двоен мандат до изборите за Европейски
парламент през 2009 г., считано от които се прилага първа алинея от настоящия
параграф.

3. Наред с това, при обстоятелствата, предвидени в член 8, всяка държава членка
може на национално ниво да разшири обхвата на правилата, свързани с
несъвместимостта.

4. Членовете на Европейския парламент, по отношение на които стават приложими
параграфи 1, 2 и 3 през петгодишния срок по член 5, се заместват по реда на член 13.

Член 8

При спазване на разпоредбите на настоящия акт избирателната процедура във всяка
една от държавите членки се урежда от разпоредбите на националното право.

Тези разпоредби на националното право, които може, ако е уместно, да отчитат
особеностите в държавите членки, не трябва като цяло да засягат пропорционалния
характер на избирателната система.

Член 9

Никой не може да гласува повече от веднъж в изборите за членове на Европейския
парламент.

Член 10

1. Изборите за Европейски парламент се провеждат на дата и в часове, определени
от всяка държава членка; за всички държави членки този ден се избира в рамките на
един и същи период, започващ в четвъртък сутринта и приключващ в неделя.

2. Държавите членки не може да съобщят публично официалните резултати от
гласуването преди приключване на изборния ден в държавата членка, чиито
избиратели гласуват последни в рамките на периода, посочен в параграф 1.

Член 11

1. След консултации с Европейския парламент Съветът с единодушие определя
избирателния период за провеждане на първите избори.

2. Следващите избори се провеждат в съответния период на последната година от
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петгодишния мандат по член 5.

Ако провеждането на избори в Общността в този срок се окаже невъзможно, Съветът с
единодушие и след консултации с Европейския парламент определя, най-малко една
година преди края на петгодишния срок по член 5, друг избирателен период, който
може да бъде не повече от два месеца преди или един месец след срока, определен по
реда на предходната алинея.

3. Без да се засягат разпоредбите на член 196 от Договора за създаване на
Европейската общност и член 109 от Договора за създаване на Европейската общност
за атомна енергия, Европейският парламент се събира на заседание, и без да бъде
свикан, в първия четвъртък един месец след изтичането на избирателния период.

4. Правомощията на Европейския парламент, чийто мандат изтича, се прекратяват с
откриване на първото заседание на новоизбрания Парламент.

Член 12

Европейският парламент проверява пълномощията на членовете на Европейския
парламент.  За тази цел Европейският парламент взема предвид резултатите,
официално оповестени от държавите членки, и се произнася по всеки спор, възникнал
във връзка с разпоредбите на настоящия акт, с изключение на споровете, възникнали
във връзка с националните разпоредби, към които той препраща.

Член 13

1. Мястото се овакантява, когато мандатът на член на Европейския парламент
приключва след оставка, в случай на смърт или при отнемане на мандата.

2. При спазване на останалите разпоредби на настоящия акт всяка държава членка
определя подходящи процедури за заемане на всяко място, което се оваканти по време
на петгодишния срок, посочен в член 5, за остатъка от този период.

3. Когато законодателството на държава членка изрично предвижда възможността
за отнемане на мандат на член на Европейския парламент, мандатът приключва при
условията на разпоредбите на това законодателство.  Компетентните национални
органи информират Европейския парламент за това.

4. Когато едно място се оваканти след подадена оставка или в случай на смърт,
председателят на Европейския парламент незабавно информира компетентните органи
на съответната държава членка.

Член 14

Ако е необходимо, Съветът с единодушие, по предложение на Европейския парламент
и след консултации с Комисията, приема мерки за прилагането на настоящия акт, след
като са били положени усилия за постигане на съгласие с Европейския парламент в
помирителен комитет, състоящ се от Съвета и представители на Европейския
парламент.
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Член 15

Настоящият акт е изготвен на английски, гръцки, датски, ирландски, испански,
италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски език,
като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

Приложения І и ІІ са неразделна част от настоящия акт.

Член 16

Разпоредбите на настоящия акт влизат в сила от първия ден на месеца, следващ месеца,
през който е получено последното от уведомленията, посочени в решението.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

ПРИЛОЖЕНИЕ І

Обединеното кралство ще прилага разпоредбите на настоящия акт само по отношение
на Обединеното кралство.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІI

Декларация по член 14

По отношение на процедурата за работа на Помирителния комитет се прилагат
разпоредбите на параграфи 5, 6 и 7 от процедурата, предвидена в Съвместната
декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 4 март 1975 г.2

2 ОВ С 89, 22. 4. 1975 г., стр. 1.
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32005Q0684

7.10.2005 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ L 262/1

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 28 септември 2005 година

за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент

(2005/684/ЕО, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 190, параграф 5 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 108,
параграф 4 от него,

като взе предвид становището на Комисията (1),

с одобрението на Съвета (2),

като има предвид, че:

(1) Парламентът се състои от „представителите на народите на държавите, обединени в Общността“. Тези
представители, както също се утвърждава в член 190, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската
общност, са „представителите на народите, обединени в Общността“. Същият термин е използван в член 190,
параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност (брой на представителите, избирани във всяка
държава-членка) и в член 190, параграф 3 (представителите се избират за срок от пет години). Тези
разпоредби, съгласно които членовете са представителите на народите, оправдават използването в устава на
термина „член“.

(2) Парламентът има правото да регулира собствената си дейност в свой процедурен правилник в съответствие
с член 199, първи параграф от Договора за създаване на Европейската общност и в съответствие с настоящия
устав.

(3) Член 1 от устава изяснява понятието „член на Европейския парламент“ като уточнява, че уставът не урежда
правата и задълженията на членовете на Европейския парламент, а обхваща правилата и общите условия,
приложими за упражняването на техния мандат.

(1) Становище на Комисията от 3 юни 2003 г., потвърдено от заместник-председател Wallström в хода на заседанието на
Европейския парламент на 22 юни 2005 г.

(2) Писмо от Съвета от 19 юли 2005 г.
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(4) Свободата и независимостта на членовете на Европейския парламент, на които е посветен член 2 и които не
се споменават в никоя разпоредба на първичното право, следва да бъдат правно регламентирани. Поетите
ангажименти от членовете на Европейския парламент да освободят своята длъжност в определен момент или
декларираното от тях намерение да напуснат длъжността си на неопределена дата, които политическите
партии могат да използват по свое усмотрение, трябва да се считат за несъвместими със свободата и
независимостта на членовете на Европейския парламент и следователно не би трябвало да имат обвързваща
правна сила.

(5) Член 3, параграф 1 възпроизвежда изцяло разпоредбите на член 6, параграф 1 от Акта от 20 септември
1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори.

(6) Правото на инициатива, упоменато в член 5, е основно право на всеки член на Европейския парламент.
Правилникът за дейността на Парламента не може да лиши това право от съдържание.

(7) Правото да преглеждат досиета, предвидено в член 6, което вече е прогласено в Правилника за дейността на
Парламента, е съществен аспект на упражняването на мандата на всеки член на Европейския парламент и
затова трябва да бъде уредено в устава.

(8) Член 7 има за цел да гарантира, че въпреки изявленията в противен смисъл, езиковото разнообразие ще се
запази. Трябва да се изключи всяка дискриминация срещу някой от официалните езици. Този принцип следва
да продължи да се прилага след всяко разширяване на Европейския съюз.

(9) В съответствие с членове 9 и 10 членовете на Европейския парламент трябва да получават възнаграждение
за изпълнението на своите задължения. По отношение на размера на възнаграждението, през май 2000 г.
експертна група, свикана от Парламента, представи проучване, според което е обосновано определянето на
възнаграждение равно на 38,5 % от възнаграждението на съдия в Съда на Европейските общности.

(10) Тъй като възнаграждението и временното обезщетение, както и пенсиите за възраст, инвалидност и
наследствените пенсии се финансират от общия бюджет на Европейския съюз, уместно е те да подлежат на
облагане с данък в полза на Общностите.

(11) Поради специфичното положение на членовете на Парламента, в частност факта, че те не са задължени да
пребивават в някое от местата на работа на Парламента и техните специфични връзки с държавата, в която
са избрани, уместно е да се предвиди възможността за държавите-членки да прилагат разпоредбите на своето
национално данъчно законодателство по отношение на възнаграждението и временното обезщетение, както
и по отношение на пенсиите за възраст, инвалидност и наследствените пенсии.

(12) Член 9, параграф 3 е необходим, защото партиите често очакват част от доходите по член 9, параграфи 1 и 2,
да се използва за техни цели. Тази форма на финансиране на партиите следва да бъде забранена.

(13) Временното обезщетение, предвидено в член 9, параграф 2 и член 13, е предназначено, в частност, да покрие
периода между края на мандата на даден член на Парламента и постъпването му на друга длъжност. Когато
бившият член на Европейския парламент поеме друг мандат или поеме обществена служба, тази цел престава
да е релевантна.

(14) В светлината на промените в държавите-членки по отношение на пенсиите за възраст, изглежда подходящо
бившите членове на Европейския парламент да придобият право на пенсия за възраст при навършването на
63 години. Член 14 не засяга правото на държавите-членки да вземат предвид пенсиите за възраст на
членовете при изчисляването на пенсиите платими по националното право.

(15) Разпоредбите за обезпечаване на наследниците са по същество в съответствие с действащото право в
Европейската общност. Правото на преживелия съпруг, който е сключил нов брак, се основава на
съвременната идея, че то е свързано с лична облага, а не е предназначено само за „обезпечаване“. Това право
не се изключва дори когато преживелият съпруг е „обезпечен“ въз основа на собствени доходи или лично
имущество.
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(16) Член 18 е необходим, защото когато уставът влезе в сила, държавите-членки ще преустановят
възстановяването на разходите, които членовете на Европейския парламент правят в резултат на заболяване
или за да плащат част от вноските за здравно осигуряване. Тези плащания често продължават и след
приключването на мандата на даден член на Европейския парламент.

(17) Разпоредбите, отнасящи се до възстановяването на разноските, трябва да бъдат в съответствие с принципите,
изложени от Съда на Европейските общности в съдебното решение „Lord Bruce“ (1). Това позволява на
Парламента да извършва такова възстановяване чрез глобална сума в случаите, в които е подходящо, за да
се намалят административните разходи и тежести, присъщи на система, свързана с проверката на всеки
отделен разход, и следователно представлява добро администриране.

(18) На 28 май 2003 г. Бюрото на Парламента прие поредица от нови правила, уреждащи плащането на
разноските и надбавките на членовете на Европейския Парламент на базата на действително направените
разходи, които трябва да влязат в сила едновременно с настоящия устав.

(19) Държавите-членки следва да гарантират запазването на действието на правилата, съгласно които при
упражняването на своя мандат членовете на Европейския парламент са приравнени на членове на
националния парламент. Този проблем не може да бъде решен на европейско ниво предвид множеството
съществено различаващи се правни уредби на държавите-членки. Без такива правила упражняването на
мандата на даден член на Европейския парламент в държавата-членка, където същият е бил избран, би било
значително затруднено, ако не и напълно невъзможно.
Ефективното упражняване на мандата също е в интерес на държавите-членки.

(20) Член 25, параграф 1 е необходим, защото разнопосочните национални разпоредби, които са се прилагали
досега по отношение на членовете на Европейския парламент, правят невъзможно решаването на европейско
ниво на всички проблеми, свързани с прехода от старата към нова европейска система. Даването на членовете
на Европейския парламент на право на избор ще изключи възможността от накърняване на техните права
или от претърпяване на финансови загуби в резултат на този преход. Правилото, предвидено в член 25,
параграф 2, е следствие от решението, взето съгласно член 25, параграф 1.

(21) Различията в положението в различните държави са отразени в член 29, съгласно който на държавите-членки
се позволява да приемат като преходна мярка правила, различни от разпоредбите от настоящия устав. Същото
това разнообразие оправдава и възможността държавите-членки да запазят равното третиране на членовете
Европейския парламент и членовете на националните парламенти,

РЕШИ:

ДЯЛ I

РЕД И ОБЩИ УСЛОВИЯ, УРЕЖДАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ

Член 1

Настоящият устав предвижда реда и общите условия, уреждащи изпълнението на функциите на членовете на
Европейския парламент.

Член 2

1. Членовете на Европейския парламент са свободни и независими.

(1) Решение на Съда от 15 септември 1981 г., Дело 208/80 Rt. Hon. Lord Bruce of Donington срещу Eric Gordon Aspden [1981]
ECR 2205.
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2. Договорките относно подаването на оставка от даден член на Европейския парламент преди или в края на
парламентарния мандат са нищожни.

Член 3

1. Членовете на Европейския парламент гласуват на индивидуално и лично основание. Те не могат да бъдат
обвързвани с каквито и да било инструкции и не могат да поемат задължителен мандат.

2. Договорките относно начина на упражняване на мандата са нищожни.

Член 4

Документите и електроните записи, получени,изготвени или изпратени от даден член на Европейския парламент не
се считат за парламентарни документи, освен ако не са внесени по реда, предвиден в Правилника за дейността.

Член 5

1. Всеки член на Европейския парламент има право да внася предложения за общностни актове в рамките на
правото на инициатива на Парламента.

2. Парламентът определя условията за упражняване на това право в правилника за дейността си.

Член 6

1. Членовете на Европейския парламент имат право да преглеждат всички досиета, съхранявани от Парламента.

2. Параграф 1 не се прилага по отношение на личните досиета и сметки.

3. Параграф 1 се прилага без да се накърняват актове на Европейския съюз и сключените от институциите
споразумения относно достъпа до документи.

4. Парламентът определя условията за упражняване на това право.

Член 7

1. Документите на Парламента се превеждат на всички официални езици.

2. Речите се превеждат симултанно на всички други официални езици.

3. Парламентът определя условията за прилагането на настоящия член.

Член 8

1. Членовете могат да се образуват политически групи.

2. Парламентът определя условията за упражняването на това право в правилника за дейността си.
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Член 9

1. Членовете на Европейския парламент имат право на подходящо възнаграждение за гарантиране на тяхната
независимост.

2. В края на мандата си те имат право на временно обезщетение и пенсия.

3. Договорките относно използването на възнаграждението, временното обезщетение в края на службата и пенсията
за цели, различни от частни цели, са нищожни.

4. Лицата на издръжка на членове или на бивши членове на Европейския парламент имат право на наследствена
пенсия.

Член 10

Размерът на възнаграждението е равен на 38,5 % от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейските
общности.

Член 11

Възнаграждението, получавано от член на Европейския парламент за упражняването на мандат в друг парламент,
се приспада.

Член 12

1. Възнаграждението, предвидено в член 9, подлежи на данъчно облагане в полза на Общностите при същите условя
както тези, предвидени на основание член 13 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите за
длъжностните лица и другите служители на Европейските общности.

2. Облекченията за професионални и лични разходи и тези от семеен или социален характер, предвидени в член 3,
параграфи от 2 до 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне
на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (1), не са приложими.

3. Параграф 1 не накърнява правото на държавите-членки да подчинят възнаграждението на разпоредбите на
националното данъчно законодателство, при условие че се избягва всяко двойно данъчно облагане.

4. Държавите-членки имат правото да вземат предвид възнаграждението при определяне на данъчната ставка,
приложима към други доходи.

5. Настоящият член се прилага също за временното обезщетение, както и за пенсиите за възраст и инвалидност, и
наследствените пенсии, които се изплащат в съответствие с членове 13, 14, 15 и 17.

6. Облагите по членове 18, 19 и 20 и вноските за пенсионния фонд по член 27 не подлежат на данъчно облагане.

(1) ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 (ОВ L 124, 27.4.2004 г.,
стр. 1).
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Член 13

1. В края на мандата си членовете на Европейския парламент имат право на временно обезщетение, равно на
възнаграждението по член 10.

2. Това право се прилага за по един месец за всяка година, през която е бил упражняван мандатът, но за не по-малко
от шест месеца и за не повече от 24 месеца.

3. Това право не съществува за членове на Европейския парламент, които са на мандат в друг парламент или
упражняват друга публична функция.

4. В случай на смърт временното обезщетение се изплаща за последен път през месеца, в който е починал бившият
член на Европейския парламент.

Член 14

1. С навършването на 63 години бившите членове на Европейския парламент придобиват право на пенсия за
възраст.

2. За всяка пълна година на упражняване на мандат пенсията за възраст е равна на 3,5 % от възнаграждението по
член 10 и на една дванадесета от него за всеки следващ пълен месец, но не повече от общо 70 % .

3. Правото на пенсия за възраст съществува независимо от всяка друга пенсия.

4. Член 11 се прилага mutatis mutandis.

Член 15

1. В случай на трайна неработоспособност, възникнала по време на мандата им, членовете на Европейския
парламент придобиват право на пенсия.

2. Член 14, параграф 2 се прилага mutatis mutandis. Размерът на пенсията обаче е най-малко 35 % от
възнаграждението по член 10.

3. Правото на пенсия възниква при прекратяването на мандата.

4. Парламентът определя условията за упражняването на това право.

5. Член 11 се прилага mutatis mutandis.

Член 16

В случай че бивш член на Европейския парламент има право едновременно на изплащането на временното
обезщетение по член 13 и на пенсията по член 14 или член 15, той решава кой режим да бъде приложен.

Член 17

1. В случай на смърт на член на Европейския парламент или на бивш член, който към момента на смъртта си е имал
или би имал в бъдеще право на пенсия по член 14 или член 15, съпругът и децата на негова издръжка имат право
на наследствена пенсия.
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2. Общият размер на пенсията не може да превишава пенсията за възраст, на която членът на Европейския
парламент би имал право в края на парламентарния мандат или на която бившият член е имал или би имал право.

3. Преживелият съпруг получава 60 % от сумата, упомената в параграф 2, но във всеки случай най-малко 30 % от
възнаграждението по член 10. Това право няма да бъде засегнато, ако преживелият съпруг сключи следващ брак.
Правото обаче се губи, ако обстоятелствата в конкретния случай не оставят никакво разумно съмнение, че бракът
е бил сключен единствено с цел получаването на пенсия.

4. Дете на издръжка получава 20 % от сумата, упомената в параграф 2.

5. Ако е необходимо, максималният размер на пенсията, която трябва да бъде платена, се разпределя между
съпруга/та и децата в процентното съотношение, посочено в параграфи 3 и 4.

6. Пенсията се изплаща от първия ден на месеца, следващ датата на смъртта.

7. В случай че съпругът почине, неговото право се прекратява в края на месеца, през който е настъпила смъртта.

8. Правото на детето се прекратява в края на месеца, в който то навърши 21 години. Правото обаче продължава
за времетраенето на образованието или професионалното обучение, но се погасява най-късно в края на месеца, през
който детето навърши 25 години. Правото продължава, ако детето не може да се издържа само поради заболяване
или инвалидност.

9. Партньорите, свързани в признати от държавите-членки съюзи, се третират като равностойни на съпрузи.

10. Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 18

1. Членовете и бившите членове на Европейския парламент, получаващи пенсия, и лицата, имащи право на
наследствена пенсия, имат право на възстановяване на две трети от разходите, направени от тях в резултат на
заболяване, бременност или раждане на дете.

2. Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 19

1. Членовете имат право да бъдат застраховани за рисковете, свързани с упражняването на техния мандат.

2. Парламентът определя условията за упражняването на това право. Членовете на Европейския парламент заплащат
една трета от дължимите застрахователни премии.

Член 20

1. Членовете на Европейския парламент имат право на възстановяване на разходите, направени във връзка с
упражняването на техния мандат.

2. Парламентът възстановява действително направените разходи от членовете на Европейския парламент за
пътуване до и от местата на работа и във връзка с други служебни пътувания.

3. Други разходи, направени от членове на Европейския парламент при изпълнението на техния мандат, могат да
бъдат възстановени чрез глобална сума.
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4. Парламентът определя условията за упражняването на това право.

5. Член 9, параграф 3 се прилага mutatis mutandis.

Член 21

1. Членовете на Европейския парламент имат право на помощ от лични сътрудници, които те могат свободно да
избират.

2. Парламентът покрива ефективно поетите разходи от членовете на Европейския парламент при наемането на
такива лични сътрудници.

3. Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 22

1. Членовете имат право да използват офис оборудването, далекосъобщителното оборудване и служебните
автомобили на Парламента.

2. Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 23

1. Всички плащания са за сметка на бюджета на Европейския съюз.

2. Плащанията, дължими в съответствие с членове 10, 13, 14, 15 и 17, се извършват ежемесечно в евро или, по
избор на члена на Европейския парламент, във валутата на държавата-членка, където е постоянното му
местоживеене. Парламентът определя условията за извършване на плащанията.

Член 24

Решенията относно прилагането на настоящия устав влизат в сила след публикуването им в Официален вестник на
Европейския съюз.

ДЯЛ II

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

1. Членовете на Европейския парламент, които са били негови членове преди влизането в сила на настоящия устав
и са били преизбрани, могат да предпочетат приложимата досега национална система да продължи да се прилага
по отношение на възнаграждението, временното обезщетение и пенсиите за цялото времетраене на членството им
в Европейския парламент.

2. Тези плащания са за сметка на бюджета на въпросната държава-членка.

Член 26

1. Членовете на Европейския парламент, които желаят да продължат по националната система, приложима досега,
в съответствие с член 25, параграф 1, уведомяват писмено председателя на Парламента за своето решение в рамките
на 30 дни от влизането в сила на настоящия устав.
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2. Това решение е окончателно и неотменимо.

3. В случай че такова уведомяване не бъде направено в рамките на установения срок, се прилагат разпоредбите на
настоящия устав.

Член 27

1. Доброволният пенсионен фонд, създаден от Парламента се запазва след влизането в сила на настоящия устав за
членове или бивши членове на Европейския парламент, които имат права или правни очаквания по отношение на
този фонд.

2. Придобитите права и правни очаквания се запазват изцяло. Парламентът може да предвиди критерии и условия
за придобиването на нови права.

3. Членовете на Европейския парламент, които получават възнаграждение по член 10, не могат да придобиват нови
права или правни очаквания в доброволния пенсионен фонд.

4. Фондът няма да бъде открит за членове на Европейския парламент, които са избрани за първи път в Парламента
след влизането в сила на настоящия устав.

5. Член 9, параграф 3 и член 14, параграф 3 се прилагат mutatis mutandis.

Член 28

1. Всяко право на пенсия, придобито от член на Европейския парламент в съответствие с националните режими
към началния момент на прилагането на настоящия устав, се запазва напълно.

2. Ако продължителността на мандата, прослужен в Европейския парламент или в национален парламент, не е
достатъчна, съгласно националния режим, за придобиването на право на пенсия, съответният период се взема
предвид при изчисляването на пенсията по настоящия устав. Парламентът може да сключи споразумения с
компетентните органи на държавите-членки за прехвърлянето на придобитите права.

Член 29

1. Всяка държава-членка може да приеме за избраните в нея членове правила, различни от разпоредбите на
настоящия устав по отношение на възнаграждението, временното обезщетение и пенсиите за преходен период, който
не може да надвишава продължителността на два парламентарни мандата на Европейския парламент.

2. Тези правила трябва да поставят членовете на Европейския парламент най-малкото на равна основа с членовете
на съответния им национален парламент.

3. Всички плащания са за сметка на бюджета на въпросната държава-членка.

4. Тези правила не могат да засягат правата на членовете на Европейския парламент по членове от 18 до 22.
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ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 30

Настоящият устав влиза в сила на първия ден от мандата на Европейския парламент, започващ през 2009 г.

Съставено в Страсбург на 28 септември 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES
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Рамково споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия 

I. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ 

1. С цел да се отрази по-добре новото „специално партньорство“ 
между Парламента и Комисията, двете институции се договарят 
относно следните мерки за засилване на политическата отговорност 
и легитимност на Комисията, разширяване на конструктивния 
диалог, подобряване на обмена на информация между двете инсти 
туции, както и подобряване на сътрудничеството по отношение на 
процедурите и планирането. 

Двете институции приемат също така специфични разпоредби: 

— относно заседанията на Комисията с национални експерти, уста 
новени в приложение I; 

— относно предаването на поверителна информация на Парла 
мента, установени в приложение II; 

— относно договарянето и сключването на международни спораз 
умения, установени в приложение III; и 

— относно графика за работната програма на Комисията, уста 
новени в приложение IV. 

II. ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ 

2. След като бъде номиниран от Европейския съвет, кандидатът 
за председател на Комисията представя на Парламента политически 
насоки за своя мандат с цел да позволи информирана размяна на 
мнения с Парламента преди гласуването му за избора. 

3. Съгласно член 106 от Правилника за дейността си Парла 
ментът установява контакт с избрания председател на Комисията 
достатъчно време преди началото на процедурите по одобряване на 
новата Комисия. Парламентът взема предвид забележките на 
избрания председател. 

Кандидатите за членове на Комисията гарантират пълно оповес 
тяване на цялата необходима информация в съответствие със задъл 
жението за независимост, установено в член 245 от ДФЕС. 

Процедурите се съставят така, че цялата номинирана Комисия да 
бъде оценена по открит, справедлив и последователен начин. 

▼M1 
4. Всеки член на Комисията носи политическа отговорност за 
действията си в областта, за която отговаря, без с това да се 
накърнява принципът на действие на Комисията като колегиален 
орган. 

Председателят на Комисията е изцяло отговорен за установяването 
на всеки конфликт на интереси, който води до невъзможност за 
член на Комисията да изпълнява задълженията си. 

Председателят на Комисията е също така отговорен за всяко 
последващо действие, предприето при такива обстоятелства, и 
веднага информира за него председателя на Парламента в 
писмена форма. 

Участието на членове на Комисията в предизборни кампании се 
урежда от Кодекса за поведение на членовете на Европейската 
комисия. 

▼B
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Членове на Комисията могат да участват в предизборни кампании 
за избори за Парламент, включително и като кандидати. Те също 
така могат да бъдат избирани от европейските политически партии 
като водещ кандидат („Spitzenkandidat“) за длъжността председател 
на Комисията. 

Председателят на Комисията информира своевременно Парламента 
относно това дали един или няколко членове на Комисията ще 
участват като кандидати в предизборни кампании за избори за 
Парламент, както и относно мерките, предприети с цел да се 
гарантира спазването на принципите на независимост, почтеност 
и дискретност, предвидени в член 245 от ДФЕС и Кодекса за 
поведение на членовете на Европейската комисия. 

Всеки член на Комисията, който се кандидатира или участва в 
предизборни кампании за избори за Парламент, се ангажира, че 
ще се въздържа от приемане на позиция по време на кампанията, 
която не би била в съответствие със задължението му за повери 
телност или би нарушила принципа на колегиалност. 

Членовете на Комисията, които се кандидатират или участват в 
предизборни кампании за избори за Парламент, не могат да 
използват човешките или материалните ресурси на Комисията за 
дейности, свързани с предизборните кампании. 

▼B 
5. В случай че Парламентът поиска от председателя на 
Комисията да оттегли доверието си спрямо отделен член на Коми 
сията, председателят ще обмисли задълбочено въпроса дали да 
поиска от въпросния член да подаде оставка в съответствие с 
член 17, параграф 6 от ДЕС. Председателят или изисква 
оставката на съответния член на Комисията, или обосновава 
отказа си да направи това пред Парламента на следващата 
месечна сесия. 

6. Когато трябва да се направи необходимото за замяната на 
член на Комисията преди изтичането на неговия мандат по 
силата на член 246, втора алинея от ДФЕС, председателят на 
Комисията разглежда задълбочено резултата от консултацията с 
Парламента, преди да даде съгласието си относно решението на 
Съвета. 

Парламентът осигурява максимално бързото провеждане на своите 
процедури, за да може председателят на Комисията да разгледа 
задълбочено становището на Парламента, преди новият член на 
Комисията да бъде назначен. 

По същия начин, в съответствие с член 246, трета алинея от ДФЕС, 
председателят на Комисията разглежда задълбочено позицията на 
Парламента, когато оставащият период от мандата на Комисията е 
кратък. 

7. В случай че председателят на Комисията възнамерява да внесе 
промени в разпределението на отговорностите между членовете на 
Комисията по време на нейния мандат съгласно член 248 от ДФЕС, 
той уведомява Парламента своевременно с оглед на съответната 
парламентарна консултация във връзка с тези промени. 
Решението на председателя да преразпредели портфейлите може 
да влезе в сила незабавно. 

8. Когато Комисията излезе с преработен текст на Кодекса за 
поведение на членовете на Комисията, свързан с конфликт на 
интереси или етично поведение, тя изисква становището на Парла 
мента. 

▼M1
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III. КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

i) Общи разпоредби 

9. Комисията гарантира, че ще прилага основния принцип на 
равно третиране по отношение на Парламента и Съвета, особено 
що се отнася до достъпа до заседания и предоставянето на мнения 
или друга информация, по-специално по въпроси в законодателната 
и бюджетната област. 

10. В рамките на своята компетентност Комисията взема мерки 
за по-добро включване на Парламента, така че неговото мнение да 
бъде отчетено възможно най-пълно в областта на общата външна 
политика и политика на сигурност. 

11. Вземат се редица мерки с цел прилагане на „специалното 
партньорство“ между Парламента и Комисията, както следва: 

— председателят на Комисията по искане на Парламента се среща 
с Председателския съвет поне веднъж годишно с цел разискване 
на въпроси от общ интерес; 

— председателят на Комисията поддържа редовен диалог с пред 
седателя на Парламента по ключови хоризонтални въпроси и 
важни законодателни предложения. Този диалог следва да 
включва също така покани към председателя на Парламента 
да присъства на заседания на колегията на членовете на Коми 
сията; 

— председателят на Комисията или заместник-председателят, 
който отговаря за междуинституционалните отношения, трябва 
да бъде канен да присъства на заседанията на Председателския 
съвет и Съвета на председателите на комисии, когато се 
разискват специфични въпроси, свързани с изготвянето на 
дневния ред на пленарните заседания, междуинституционалните 
отношения между Парламента и Комисията и законодателни и 
бюджетни въпроси; 

— ежегодно се провеждат срещи между Председателския съвет и 
Съвета на председателите на комисии и колегията на членовете 
на Комисията за обсъждане на актуални въпроси, включително 
подготовката и изпълнението на работната програма на Коми 
сията; 

— Председателският съвет и Съветът на председателите на 
комисии своевременно осведомяват Комисията относно резул 
татите от техните разисквания, които имат междуинститу 
ционално измерение. Парламентът осведомява изчерпателно и 
редовно Комисията относно резултатите от неговите заседания, 
отнасящи се до подготовката на месечни сесии, като взема под 
внимание възгледите на Комисията. Настоящият текст не засяга 
разпоредбите на точка 45; 

— генералните секретари на Парламента и на Комисията 
провеждат редовно срещи с цел осигуряване на редовен 
обмен на съответната информация между двете институции. 

12. Всеки член на Комисията се грижи за осигуряване на 
редовен и пряк обмен на информация между него и председателя 
на съответната парламентарна комисия. 

13. Комисията не огласява публично каквото и да е законо 
дателно предложение или друга важна инициатива или решение, 
преди писмено да е информирала Парламента за това. 
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Въз основа на работната програма на Комисията двете институции 
определят предварително с общо съгласие ключовите инициативи, 
които ще бъдат представени в пленарна зала. Принципно 
Комисията представя тези инициативи първо на пленарно 
заседание и едва след това на обществеността. 

По същия начин те определят онези предложения и инициативи, за 
които трябва да се представи информация пред Председателския 
съвет или да се изпрати по подходящ начин на компетентната 
парламентарна комисия или на нейния председател. 

Тези решения се вземат в рамките на редовния диалог между двете 
институции, предвиден в точка 11, и редовно се актуализират, като 
надлежно се взема предвид всяко развитие на политическия процес. 

14. Ако вътрешен документ на Комисията — за който Парла 
ментът не е бил информиран съгласно настоящото рамково спораз 
умение — бъде разпространен извън европейските институции, 
председателят на Парламента може да изиска своевременното 
изпращане на съответния документ на Парламента с цел да бъде 
предоставен на всеки член на Парламента, който би го поискал. 

15. Комисията предоставя изчерпателна информация и доку 
ментация относно своите заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката и прилагането на законода 
телството на Съюза, включително актове с незадължителна 
юридическа сила и делегирани актове. Ако Парламентът отправи 
такова искане, Комисията може също да покани експерти на 
Парламента да присъстват на тези заседания. 

Съответните разпоредби са установени в приложение I. 

16. В срок от три месеца след приемането на парламентарна 
резолюция Комисията предоставя в писмена форма информация 
на Парламента относно мерките, предприети вследствие на 
конкретните искания, отправени към нея в резолюциите на Парла 
мента, включително в случаите, когато тя не е била в състояние да 
следва мнението на Парламента. Този срок може да бъде съкратен 
в случаите на спешно искане. Срокът може да бъде удължен с един 
месец, ако искането налага по-задълбочена работа и това е 
надлежно обосновано. Парламентът гарантира, че настоящата 
информация се разпространява широко в рамките на институцията. 

Парламентът се стреми да избягва да внася въпроси с искане за 
устен или писмен отговор, във връзка с които Комисията вече го е 
осведомила относно своята позиция посредством последващо 
съобщение в писмен вид. 

Комисията се задължава да докладва относно конкретните 
последващи действия във връзка с всяко искане за представяне на 
предложение съгласно член 225 от ДФЕС (доклад за законодателна 
инициатива) в срок от три месеца след приемането на съответната 
резолюция на пленарно заседание. Комисията представя законо 
дателно предложение най-късно след една година или включва 
предложението в работната си програма за следващата година. 
Ако Комисията не внесе предложение, тя предоставя на 
Парламента подробно обяснение относно причините за това. 

Комисията също поема задължение за тясно сътрудничество на 
ранен етап с Парламента относно всички искания за законодателни 
инициативи, произтичащи от граждански инициативи. 
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Относно процедурата за освобождаване от отговорност се прилагат 
специалните разпоредби, установени в точка 31. 

17. Когато се представят инициативи, препоръки или искания за 
законодателни актове съгласно член 289, параграф 4 от ДФЕС, 
Комисията, ако е запитана, информира Парламента за становището 
си относно тези предложения чрез компетентната парламентарна 
комисия. 

18. Двете институции са съгласни да си сътрудничат в областта 
на отношенията с националните парламенти. 

Парламентът и Комисията си сътрудничат относно прилагането на 
Протокол № 2 към ДФЕС относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност. Такова сътрудничество 
включва договорености, свързани с необходимост от превод на 
мотивираните становища, представени от националните парла 
менти. 

Когато са спазени праговете, посочени в член 7 от Протокол № 2 
към ДФЕС, Комисията предоставя преводи на всички мотивирани 
становища, представени от националните парламенти, заедно с 
позицията си по тях. 

19. Комисията уведомява Парламента за списъка на експертните 
си групи, създадени с цел да подпомогнат Комисията при упраж 
няването на правото ѝ на инициатива. Този списък се актуализира 
редовно и е открит за обществеността. 

В тези рамки Комисията информира по подходящ начин компет 
ентната парламентарна комисия, по конкретно и мотивирано искане 
на нейния председател, за дейностите и състава на тези групи. 

20. Двете институции водят конструктивен диалог чрез 
подходящите механизми относно важните административни 
въпроси, особено по въпросите с преки последици за админист 
рацията на Парламента. 

21. Когато Парламентът преработва своя Правилник за 
дейността, свързан с отношенията с Комисията, той изисква стано 
вището на Комисията. 

22. Когато се изисква поверителност по отношение на инфор 
мация, предадена по настоящото рамково споразумение, се 
прилагат разпоредбите на приложение II. 

ii) Външни отношения и разширяване 

23. Парламентът получава незабавно изчерпателна информация 
на всички етапи от договарянето и сключването на международни 
споразумения, включително определянето на директиви за 
преговори. Комисията действа по начин, осигуряващ пълното 
изпълнение на нейните задължения съгласно член 218 от ДФЕС, 
като същевременно зачита ролята на всяка институция в съот 
ветствие с член 13, параграф 2 от ДЕС. 

Комисията прилага разпоредбите, установени в приложение III. 

24. Информацията по точка 23 се предоставя на Парламента във 
време, което е достатъчно за него да изрази мнението си, ако това е 
целесъобразно, а за Комисията — да успее да вземе под внимание 
мнението на Парламента във възможно най-голяма степен. Тази 
информация по правило се предоставя на Парламента чрез компет 
ентната парламентарна комисия и по целесъобразност — на 
пленарно заседание. В надлежно обосновани случаи информацията 
се предоставя на повече от една парламентарна комисия. 
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Парламентът и Комисията се задължават да установят подходящи 
процедури и гаранции за изпращане на поверителна информация от 
Комисията на Парламента в съответствие с разпоредбите на 
приложение II. 

25. Двете институции признават, че поради тяхната различна 
институционална роля Комисията трябва да представлява Евро 
пейския съюз при международни преговори, с изключение на 
въпросите по общата външна политика и политика на сигурност 
и други случаи, които са предвидени в договорите. 

Когато Комисията представлява Съюза на международни конфе 
ренции, по искане на Парламента тя улеснява включването на 
делегация от членове на Европейския парламент като наблюдатели 
в делегации на Съюза, за да може тази делегация да бъде незабавно 
и пълно информирана относно хода и разискванията на конферен 
цията. Комисията се задължава, когато това е приложимо, редовно 
да информира делегацията на Парламента относно резултатите от 
преговорите. 

Членовете на Европейския парламент не може да участват пряко в 
тези преговори. В зависимост от правните, техническите и дипло 
матическите възможности Комисията може да им предостави 
статут на наблюдатели. В случай на отказ Комисията уведомява 
Парламента за причините за него. 

Освен това Комисията улеснява участието на членове на Евро 
пейския парламент като наблюдатели във всички съответни срещи 
под нейно ръководство преди и след заседанията по преговорите. 

26. При същите условия Комисията редовно информира 
Парламента и улеснява достъпа на членовете на Европейския 
парламент в качеството им на наблюдатели като част от деле 
гациите на Съюза до заседания на органите, учредени по силата 
на многостранни международни споразумения с участието на 
Съюза, във всички случаи, когато подобни органи биват 
приканени да вземат решения, които изискват съгласието на 
Парламента или прилагането на които може да изисква приемането 
на правни актове в съответствие с обикновената законодателна 
процедура. 

27. Комисията също така предоставя на делегацията на Парла 
мента, включена в делегациите на Съюза на международни конфе 
ренции, достъп до използването на всички инфраструктурни 
ресурси на делегациите на Съюза на тези събития в съответствие 
с общия принцип за добро сътрудничество между институциите и 
като отчита наличните логистични възможности. 

Председателят на Парламента изпраща на председателя на 
Комисията предложение за включването на делегация на 
Парламента в делегацията на Съюза не по-късно от 4 седмици 
преди началото на конференцията, като посочва ръководителя на 
делегацията на Парламента и броя на членовете на Европейския 
парламент, които ще бъдат включени. В надлежно обосновани 
случаи този срок по изключение може да бъде съкратен. 

Броят на членовете на Европейския парламент, включени в деле 
гацията на Парламента, и на помощния персонал е пропорционален 
спрямо общия състав на делегацията на Съюза. 
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28. Комисията информира изчерпателно Парламента за хода на 
преговори за присъединяване, и по-специално за основните аспекти 
и развитие, за да му даде възможност да изрази своевременно 
мнението си чрез съответните парламентарни процедури. 

29. Когато Парламентът приеме препоръка по въпросите по 
точка 28 съгласно член 90, параграф 4 от Правилника за 
дейността си и когато по важни съображения Комисията реши, че 
не може да подкрепи тази препоръка, тя излага основанията за това 
пред Парламента на пленарно заседание или на следващото 
заседание на компетентната парламентарна комисия. 

iii) Изпълнение на бюджета 

30. На донорски конференции, преди да даде финансови 
обещания, които включват нови финансови ангажименти и 
изискват съгласието на бюджетния орган, Комисията уведомява 
последния за това и надлежно разглежда неговите бележки. 

31. Във връзка с годишното освобождаване от отговорност 
съгласно член 319 от ДФЕС Комисията изпраща цялата инфор 
мация, необходима за контрола по изпълнението на бюджета за 
съответната година, която председателят на парламентарната 
комисия, отговорна за процедурата по освобождаване от 
отговорност съгласно приложение VII към Правилника за 
дейността на Парламента, поиска за тази цел от нея. 

Ако станат известни нови факти относно предходни години, за 
които вече е било разрешено освобождаване от отговорност, 
Комисията изпраща цялата необходима информация по този 
въпрос с цел вземане на решение, което е приемливо и за двете 
страни. 

iv) Отношения с регулаторни агенции 

32. Кандидатите за поста на изпълнителен директор на регу 
латорни агенции следва да се явяват на изслушване пред съот 
ветната парламентарна комисия. 

Освен това, в контекста на обсъжданията в междуинституцио 
налната работна група по агенциите, създадена през март 2009 г., 
Комисията и Парламентът ще се стремят към общ подход относно 
ролята и позицията на децентрализираните агенции в институцио 
налната среда на Съюза, придружен от общи насоки относно 
създаването, структурата и дейността на тези агенции, както и 
относно въпросите на финансирането, бюджета, надзора и управле 
нието. 

IV. СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКОНОДА 
ТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПЛАНИРАНЕ 

i) Работна програма на Комисията и планиране на Евро 
пейския съюз 

33. Комисията поема инициативата за годишното и многого 
дишното планиране на Съюза с цел постигането на междуинститу 
ционални споразумения. 

34. Всяка година Комисията представя своята работна програма. 
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35. Двете институции си сътрудничат в съответствие с графика, 
установен в приложение IV. 

Комисията взема под внимание приоритетите, изразени от Парла 
мента. 

Комисията дава достатъчно подробна информация за това, какво се 
предвижда по всяка точка от нейната работна програма. 

36. Комисията дава обяснение в случаите, когато не може да 
представи отделни предложения, предвидени в работната ѝ 
програма за въпросната година, или когато се отклони от нея. 
Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за междуинсти 
туционалните отношения, се задължава да докладва на Съвета на 
председателите на комисии редовно, като очертава политическото 
изпълнение на работната програма на Комисията за съответната 
година. 

ii) Процедури за приемане на актове 

37. Комисията се задължава внимателно да проучи приетите от 
Парламента изменения на законодателните ѝ предложения с цел 
тяхното отразяване във всяко изменено предложение. 

Когато дава становището си по измененията на Парламента 
съгласно член 294 от ДФЕС, Комисията се задължава да вземе 
под внимание в най-пълна степен измененията, приети на второ 
четене; ако тя реши, по важни съображения и след обсъждане в 
рамките на колегията, да не приеме или подкрепи тези изменения, 
тя обяснява решението си пред Парламента и във всеки случай — в 
становището си по направените от Парламента изменения по 
силата на член 294, параграф 7, буква в) от ДФЕС. 

38. Парламентът, когато разглежда инициатива, представена от 
най-малко една четвърт от държавите-членки съгласно член 76 от 
ДФЕС, се задължава да не приема никакъв доклад в съответната 
комисия, преди да получи становището на Комисията относно 
инициативата. 

Комисията се задължава да даде становище по такава инициатива 
не по-късно от 10 седмици след представянето ѝ. 

39. Комисията дава подробно обяснение своевременно преди да 
оттегли някое от предложенията си, по които Парламентът вече е 
изразил позиция на първо четене. 

Комисията извършва преразглеждане на всички предложения, по 
които не е взето окончателно решение, в началото на мандата на 
новата Комисия, за да ги потвърди или оттегли политически, като 
взема надлежно предвид мнението, изразено от Парламента. 

40. За специални законодателни процедури, за които се изисква 
консултиране с Парламента, включително други процедури, като 
тази, установена в член 148 от ДФЕС, Комисията: 

i) взема мерки за по-добро включване на Парламента по такъв 
начин, че да вземе предвид във възможно най-голяма степен 
неговото мнение, и по-специално да гарантира, че Парламентът 
има необходимото време за разглеждане на предложението на 
Комисията; 
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ii) следи своевременно да се напомня на органите на Съвета да не 
постигат политическо споразумение по нейните предложения, 
преди Парламентът да е приел своето становище. Иска 
приключване на разискванията на министерско равнище, след 
като на членовете на Съвета е бил даден разумен срок да се 
запознаят със становището на Парламента; 

iii) следи Съветът да се придържа към правилата, разработени от 
Съда на Европейския съюз, които изискват повторно консул 
тиране с Парламента, ако Съветът значително измени пред 
ложение на Комисията. Комисията информира Парламента за 
всяко напомняне на Съвета за необходимостта от повторно 
консултиране; 

iv) се задължава, ако е целесъобразно, да оттегли законодателно 
предложение, което Парламентът е отхвърлил. Ако, по важни 
съображения и след разглеждане в рамките на колегията, 
Комисията реши да запази предложението си, тя излага 
мотивите за това решение в изявление пред Парламента. 

41. От своя страна, с цел да подобри законодателното 
планиране, Парламентът се задължава: 

i) да планира законодателните раздели в дневния си ред, като ги 
съгласува с текущата работна програма на Комисията и с резо 
люциите, които е приел по отношение на тази програма, по- 
специално с оглед на подобрено планиране на приоритетните 
разисквания; 

ii) да спазва разумни срокове, доколкото това е полезно за проце 
дурата, когато приема своята позиция на първо четене при 
обикновената законодателна процедура или позицията си при 
процедурата на консултация; 

iii) доколкото е възможно, да определи докладчици по бъдещи 
предложения веднага след приемането на работната програма 
на Комисията; 

iv) да разглежда исканията за повторна консултация с абсолютно 
предимство, при условие че му е изпратена цялата необходима 
информация. 

iii) Въпроси, свързани с по-доброто законотворчество 

42. Комисията гарантира, че нейните оценки на въздействието се 
провеждат под нейна отговорност чрез прозрачна процедура, която 
гарантира независимост на оценяването. Оценките на въздей 
ствието се публикуват своевременно, като се вземат предвид 
редица различни сценарии, включително „бездействие“, и по 
принцип се представят на съответната парламентарна комисия по 
време на етапа на предоставяне на информация на националните 
парламенти съгласно протоколи № 1 и № 2 към ДФЕС. 

43. Във всички сфери, в които Парламентът обикновено участва 
в законодателния процес, Комисията използва актове с незадъл 
жителна юридическа сила, когато е уместно и на надлежно аргу 
ментирано основание, след като е дала на Европейския парламент 
възможност да изрази мнението си. При приемане на пред 
ложението Комисията предоставя на Парламента подробно 
обяснение относно това, как мнението му е било взето предвид. 
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44. С цел да се осигури по-добро наблюдение на транспони 
рането и прилагането на законодателството на Съюза, Комисията 
и Парламентът се стремят да включват задължителни таблици за 
съответствие и обвързващи крайни срокове за транспониране, 
които, в случая на директивите, следва обикновено да не 
надвишават период от две години. 

В допълнение към специфичните доклади и годишния доклад за 
прилагането на правото на Съюза Комисията предоставя на 
Парламента обобщена информация относно всички производства 
за установяване на неизпълнение на задължения от държава- 
членка от етапа на официалното уведомително писмо, включи 
телно, по искане на Парламента, поотделно за всеки случай и 
при зачитане на правилата за поверителност, по-специално тези, 
признати от Съда на Европейския съюз, относно въпросите, до 
които се отнася процедурата за установяване на неизпълнение. 

V. УЧАСТИЕ НА КОМИСИЯТА В ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ПРОЦЕС 

45. Комисията дава приоритет на присъствието си, ако то е 
поискано, на пленарни сесии или заседания на други органи на 
Парламента пред присъствието на други събития или покани, 
засягащи същия период от време. 

По-специално, по правило Комисията осигурява присъствието на 
членове на Комисията на пленарни заседания по точки от 
дневния ред, които са в рамките на тяхната компетентност, 
когато Парламентът поиска това. Това важи за предварителния 
проект на дневен ред, одобрен от Председателския съвет по 
време на предишната месечна сесия. 

По правило Парламентът се стреми да осигури групиране на 
точките от дневния ред на месечните сесии, които са в рамките 
на компетентността на един и същи член на Комисията. 

46. По искане на Парламента ще бъде предвидена разпоредба за 
редовно време за въпроси с председателя на Комисията. Времето за 
въпроси ще включва две части: първа част — с водачите на поли 
тическите групи или техни представители, провеждаща се на 
изцяло спонтанна основа; и втора част — посветена на пред 
варително съгласувана политическа тема, провеждаща се най- 
късно в четвъртъка преди съответната месечна сесия, но без 
подготвени въпроси. 

Освен това с цел реформиране на съществуващото време за 
въпроси се въвежда време за въпроси към членовете на Комисията, 
включително заместник-председателя за външни отношения и 
върховен представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, като се следва моделът на 
времето за въпроси към председателя на Комисията. Това време 
за въпроси е във връзка с портфейлите на съответните членове на 
Комисията. 

47. Членовете на Комисията се изслушват по тяхно искане. 

Без да се накърняват разпоредбите на член 230 от ДФЕС, двете 
институции се договарят за общи правила във връзка с 
подходящо разпределение на времето за изказвания между тях. 

Двете институции се съгласяват, че следва да се спазва индика 
тивното разпределение на времето за изказвания. 
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48. С оглед осигуряване на присъствието на членовете на Коми 
сията, Парламентът се задължава да прави всичко възможно да 
спазва окончателните си проекти на дневен ред. 

Парламентът незабавно уведомява Комисията, когато внася 
изменения в окончателния си проект на дневен ред или когато 
премества точки от дневния ред в рамките на дадена месечна 
сесия. Комисията полага всички усилия да осигури присъствието 
на компетентния член на Комисията. 

49. Комисията може да предложи включването на точки в 
дневния ред не по-късно от заседанието на Председателския 
съвет, на което се взема решение относно окончателния проект 
на дневен ред за дадена месечна сесия. Парламентът отчита в 
най-пълна степен подобни предложения. 

50. Парламентарните комисии се стремят да спазват проектите 
си на дневен ред и дневния си ред. 

Когато парламентарна комисия внесе изменения в проекта си на 
дневен ред или в дневния си ред, Комисията незабавно бива 
уведомена за това. По-специално парламентарните комисии 
полагат усилия да спазват разумни крайни срокове, за да дадат 
възможност на членове на Комисията да присъстват на техните 
заседания. 

Когато присъствието на член на Комисията на заседание на парла 
ментарна комисия не се изисква изрично, Комисията се грижи да 
бъде представена от компетентно длъжностно лице на подходящо 
равнище. 

Парламентарните комисии полагат усилия да координират своята 
работа, включително като избягват паралелни заседания по един и 
същи въпрос, и да не се отклоняват от проекта на дневен ред, така 
че Комисията да може да осигури подходящо равнище на предста 
вителство. 

Ако е поискано присъствието на длъжностно лице на високо 
равнище (генерален директор или директор) на заседание на 
комисия, посветено на предложение от Комисията, представителят 
на Комисията има право да взема думата. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

51. Комисията потвърждава своя ангажимент да разгледа 
възможно най-бързо законодателните актове, които не са били 
адаптирани към процедурата по регулиране с контрол преди 
влизането в сила на Договора от Лисабон, за да прецени дали 
тези инструменти трябва да бъдат адаптирани към режима на деле 
гирани актове, въведен от член 290 от ДФЕС. 

Като крайна цел следва да се постигне съгласувана система от 
делегирани актове и актове за изпълнение, изцяло съобразена с 
новия Договор, чрез постепенно оценяване на естеството и съдър 
жанието на мерките, за които понастоящем се прилага процедурата 
по регулиране с контрол, за да може в подходящия момент те да 
бъдат адаптирани към режима, установен в член 290 от ДФЕС. 
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52. Разпоредбите на настоящото рамково споразумение допълват 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотвор 
чество ( 1 ), без да го накърняват, и не засягат никакво по- 
нататъшно преразглеждане на същото споразумение. Без да се 
засягат предстоящите преговори между Парламента, Комисията и 
Съвета, двете институции се ангажират да постигнат съгласие по 
ключови промени в подготовката на бъдещи преговори относно 
адаптиране на Междуинституционалното споразумение за по- 
добро законотворчество към новите разпоредби, въведени с 
Договора от Лисабон, като се вземат предвид настоящите 
практики и настоящото рамково споразумение. 

Те също така изразяват съгласие относно необходимостта да се 
укрепи съществуващият междуинституционален механизъм за 
контакти на политическо и техническо равнище във връзка с по- 
доброто законотворчество, за да се гарантира ефективно междуин 
ституционално сътрудничество между Парламента, Комисията и 
Съвета. 

53. Комисията се ангажира бързо да поеме инициативата за 
годишното и многогодишното планиране на Съюза с цел пости 
гането на междуинституционални споразумения съгласно член 17 
от ДЕС. 

Работната програма на Комисията е приносът на Комисията към 
годишното и многогодишното планиране на Съюза. След 
приемането ѝ от Комисията следва да се проведе тристранен 
диалог между Парламента, Съвета и Комисията за постигане на 
споразумение относно планирането на Съюза. 

В този контекст и веднага щом Парламентът, Съветът и Комисията 
постигнат общо разбиране относно планирането на Съюза, двете 
институции преразглеждат разпоредбите на настоящото рамково 
споразумение, свързани с планирането. 

Парламентът и Комисията призовават Съвета да се ангажира във 
възможно най-кратък срок с дебат относно планирането на Съюза 
съгласно предвиденото в член 17 от ДЕС. 

54. Практическото прилагане на настоящото рамково спораз 
умение и на приложенията към него се оценява периодично от 
двете институции. До края на 2011 г. се извършва преразглеждане 
в светлината на практическия опит. 

▼B 

( 1 ) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Заседания на Комисията с национални експерти 

Настоящото приложение установява условията по точка 15 от рамковото 
споразумение. 

1. Приложно поле 

Разпоредбите на точка 15 от рамковото споразумение засягат следните засе 
дания: 

1. Заседанията на Комисията, които се провеждат в рамките на експертни 
групи, създадени от Комисията, на които са поканени национални органи 
от всички държави-членки, когато засягат подготовката и прилагането на 
законодателството на Съюза, включително актове с незадължителна 
юридическа сила и делегирани актове. 

2. Ad hoc заседания на Комисията, на които са поканени национални 
експерти от всички държави-членки, когато засягат подготовката и 
прилагането на законодателството на Съюза, включително актове с неза 
дължителна юридическа сила и делегирани актове. 

Заседанията на комитетите в рамките на процедурата по комитология се 
изключват, без да се засягат съществуващи и бъдещи специфични спораз 
умения относно предоставянето на информация на Парламента относно 
упражняването на изпълнителните правомощия на Комисията ( 1 ). 

2. Информация, която трябва да се предава на Парламента 

Комисията се ангажира да изпраща на Парламента същата документация, 
която изпраща на националните органи по отношение на горепосочените 
заседания. Комисията ще предава тези документи, включително дневен ред, 
до функционална пощенска кутия на Парламента по същото време, по което 
ги изпраща на националните експерти. 

3. Покани за експерти на Парламента 

При поискване от Парламента Комисията може да реши да отправи покана 
до него за изпращане на експерти на Парламента на заседанията на 
Комисията с националните експерти, посочени в точка 1. 

▼B 

( 1 ) Информацията, предоставяна на Парламента относно работата на комитетите в 
рамките на комитологията, и прерогативите на Парламента относно функциони 
рането на процедурите по комитология са ясно дефинирани в други инструменти: 
1. Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на проце 
дурите за упражняване на изпълнителните правомощия (ОВ L 184, 17.7.1999 г., 
стр. 23); 2. Междуинституционалното споразумение от 3 юни 2008 г. между 
Парламента и Комисията относно процедурите по комитология; и 3. инстру 
ментите, необходими за прилагане на член 291 от ДФЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Изпращане на поверителна информация на Парламента 

1. Приложно поле 

1.1. Настоящото приложение урежда изпращането до Парламента и обра 
ботката на поверителна информация съгласно определението в точка 
1.2 от Комисията във връзка с упражняването на прерогативите и 
компетентността на Парламента. Двете институции действат в съот 
ветствие с взаимните си задължения на искрено сътрудничество, в 
дух на пълно взаимно доверие и при най-строго придържане към 
съответните разпоредби на Договора. 

1.2. „Информация“ означава всяка писмена или устна информация, неза 
висимо от носителя и автора. 

1.2.1. „Поверителна информация“ означава „класифицирана информация на 
ЕС“ (EUCI) и некласифицирана „друга поверителна информация“. 

1.2.2. „Класифицирана информация на ЕС“ (EUCI) означава всяка 
информация или материали, класифицирани като „СТРОГО 
СЕКРЕТНО ЕС“ (TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET), 
„СЕКРЕТНО ЕС“ (SECRET UE), „ПОВЕРИТЕЛНО ЕС“ (CONFI
DENTIEL UE) или „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ ЕС“ (RESTREINT 
UE) или маркирана с равностойни национални или международни 
грифове за класифициране, чието неразрешено оповестяване би 
могло да накърни в различни степени интересите на Съюза или на 
една или повече от неговите държави-членки, независимо дали 
подобна информация е с произход в рамките на Съюза или е 
получена от държави-членки, трети държави или международни орга 
низации. 

a) СТРОГО СЕКРЕТНО ЕС (TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET): 
тази класификация се прилага само за информация и материали, 
чието неразрешено оповестяване би могло да причини изклю 
чително тежко накърняване на съществените интереси на Съюза 
или на една или повече от неговите държави-членки; 

б) СЕКРЕТНО ЕС (SECRET UE): тази класификация се прилага само 
за информация и материали, чието неразрешено оповестяване би 
могло да навреди сериозно на съществените интереси на Евро 
пейския съюз или на една или повече от неговите държави- 
членки; 

в) ПОВЕРИТЕЛНО ЕС (CONFIDENTIEL UE): тази класификация се 
прилага за информация и материали, чието неразрешено оповес 
тяване би навредило на съществените интереси на Съюза или на 
една или повече от неговите държави-членки; 

г) ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ ЕС (RESTREINT UE): тази класи 
фикация се прилага за информация и материали, чието нераз 
решено оповестяване би могло да се отрази неблагоприятно на 
интересите на Съюза или на една или повече от неговите 
държави-членки; 

1.2.3. „Друга поверителна информация“ означава всяка друга поверителна 
информация, обхваната от задължението за професионална тайна, 
поискана от Европейския парламент и/или изпратена от Европейската 
комисия. 

1.3. В съответствие с разпоредбите на настоящото приложение Комисията 
осигурява на Европейския парламент достъп до поверителна 
информация винаги, когато получи искане за изпращане на пове 
рителна информация от някой от посочените в точка 1.4 парла 
ментарни органи или титуляри на мандатна длъжност. Освен това 
Комисията може да изпрати поверителна информация на Парламента 
по собствена инициатива в съответствие с разпоредбите на 
настоящото приложение. 

1.4. В контекста на настоящото приложение поверителна информация от 
Комисията може да бъде изискана от: 

▼B
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— председателя на Парламента, 

— председателите на заинтересованите парламентарни комисии, 

— Бюрото и Председателския съвет, и 

— от ръководителя на делегацията на Парламента, включена в деле 
гацията на Съюза на международна конференция. 

1.5. От приложното поле на настоящото приложение се изключва инфор 
мацията относно процедурите за нарушения и процедурите в областта 
на конкуренцията, доколкото не попадат в приложното поле на окон 
чателно решение на Комисията или на решение на Съда на Евро 
пейския съюз към датата, когато е получено искането от някой от 
парламентарните органи/титулярите на мандатна длъжност, посочени 
в точка 1.4, както и информация, свързана със защита на финансовите 
интереси на Съюза. Това не засяга точка 44 от рамковото спораз 
умение, нито правата на Парламента за бюджетен контрол. 

1.6. Настоящите разпоредби се прилагат, без да се накърнява Решение 
95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упраж 
няване на правото на разследване на Европейския парламент ( 1 ) и 
съответните разпоредби на Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом 
на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска 
служба за борба с измамите (OLAF) ( 2 ). 

2. Общи правила 

2.1. По искане на някой от парламентарните органи/титулярите на 
мандатна длъжност, посочени в точка 1.4, Комисията изпраща на 
този парламентарен орган/титуляр на мандатна длъжност в най- 
кратък срок всяка поверителна информация, която се изисква за 
упражняването на прерогативите и компетентността на Парламента. 
Съгласно съответните им правомощия и отговорности двете 
институции зачитат: 

— основните права на човека, включително правото на справедлив 
съдебен процес и правото на неприкосновеност на личния живот, 

— разпоредбите, които уреждат съдебните и дисциплинарните 
процедури, 

— защитата на търговската тайна и на търговските отношения, 

— защитата на интересите на Съюза, особено на интересите, 
свързани с обществената сигурност, отбраната, международните 
отношения, паричната стабилност и финансовите интереси. 

В случай на разногласие въпросът се отнася до председателите на 
двете институции, за да разрешат спора. 

Поверителна информация от държава, институция или международна 
организация се изпраща само с нейно съгласие. 

2.2. Класифицираната информация на ЕС (EUCI) се изпраща на 
Парламента и се обработва и защитава от него в съответствие с 
общите минимални стандарти за сигурност, прилагани от други 
институции на Съюза, по-специално от Комисията. 

▼B 

( 1 ) ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1. 
( 2 ) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20.
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При класифициране на произхождаща от нея информация Комисията 
гарантира, че се прилагат подходящи равнища за класифициране на 
информация в съответствие с международните стандарти и дефи 
ниции, както и в съответствие с вътрешните ѝ правила, като същев 
ременно надлежно отчита необходимостта Парламентът да има 
достъп до класифицирани документи с оглед на ефективното изпъл 
няване на неговата компетентност и прерогативи. 

2.3. В случай на съмнение относно поверителния характер на дадена 
информация или относно подходящото равнище на класифициране, 
или когато е необходимо да се определят подходящите условия за 
нейното изпращане в съответствие с една от възможностите, 
посочени в точка 3.2, двете институции незабавно извършват 
взаимна консултация преди изпращането на документа. При тези 
консултации Парламентът се представлява от председателя на съот 
ветния парламентарен орган, а когато е необходимо — придружен от 
докладчика или от титуляря на мандатна длъжност, внесъл искането. 
Комисията се представлява от компетентния в дадена област член на 
Комисията, след консултация с члена на Комисията, компетентен по 
въпросите на сигурността. В случай на разногласие въпросът се 
отнася до председателите на двете институции, за да разрешат спора. 

2.4. Ако в края на процедурата по точка 2.3 не е постигнато съгласие в 
отговор на мотивирано искане от парламентарния орган/титуляря на 
мандатна длъжност, внесъл искането, председателят на Парламента 
призовава Комисията да изпрати в рамките на надлежно посочения 
съответен срок съответната поверителна информация, като избере 
условията от възможностите, посочени в точка 3.2 от настоящото 
приложение. Преди изтичането на този срок Комисията информира 
писмено Парламента за своята окончателна позиция, като Парла 
ментът си запазва правото при необходимост да я оспори. 

2.5. Достъп до класифицирана информация на ЕС (EUCI) се дава в съот 
ветствие с приложимите правила за издаване на лично разрешение за 
достъп. 

2.5.1. Достъп до информация, класифицирана като „СТРОГО СЕКРЕТНО 
ЕС“ („TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“), „СЕКРЕТНО ЕС“ 
(„SECRET UE“) и „ПОВЕРИТЕЛНО ЕС“ („CONFIDENTIEL UE“) 
може да се дава само на длъжностни лица на Парламента и на тези 
служители на Парламента, работещи за политически групи, за които 
тя е строго необходима, които са били определени предварително от 
парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност като лица, 
които е „необходимо да знаят“, и на които е дадено подходящо 
лично разрешение за достъп до класифицирана информация. 

2.5.2. В светлината на прерогативите и компетентността на Парламента 
тези членове, на които не е дадено лично разрешение за достъп до 
класифицирана информация, получават достъп до документи, класи 
фицирани като „ПОВЕРИТЕЛНО ЕС“ („CONFIDENTIEL UE“), 
съгласно практически правила, определени по общо съгласие, вклю 
чително подписване на тържествена декларация за неразкриване на 
съдържанието на тези документи на трети лица. 

Достъп до документи, класифицирани като „СЕКРЕТНО ЕС“ 
(„SECRET UE“), се дава на членове, притежаващи подходящо 
лично разрешение за достъп до класифицирана информация. 

2.5.3. С помощта на Комисията следва да се постигат договорености, които 
да гарантират, че Парламентът получава в най-кратък срок необ 
ходимия принос на националните органи в рамките на процедурата 
по издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация. 

Подробни данни за категорията или категориите лица, които трябва 
да имат достъп до поверителна информация, се съобщават едно 
временно с искането. 

Преди да бъде даден достъп до такава информация, на всяко лице се 
съобщава нейното равнище на поверителност и произтичащите от 
това задължения по отношение на сигурността. 

▼B
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В контекста на преразглеждането на настоящото приложение и на 
бъдещите правила по отношение на сигурността съгласно точки 4.1 
и 4.2, въпросите, свързани с проверката за надеждност, ще бъдат 
преразгледани. 

3. Условия за достъп и обработка на поверителна информация 

3.1. Поверителна информация, изпратена в съответствие с процедурите, 
посочени в точка 2.3 и по целесъобразност, в точка 2.4, се пред 
оставя, на отговорността на председателя или на член на Комисията, 
на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, който е 
внесъл искането, в съответствие със следните условия: 

Парламентът и Комисията осигуряват регистрирането и възможността 
за проследяване на поверителна информация. 

По-специално информация на ЕС, класифицирана като „ПОВЕ 
РИТЕЛНО ЕС“ („CONFIDENTIEL UE“) и „СЕКРЕТНО ЕС“ 
(„SECRET UE“) се изпраща от централния регистър на генералния 
секретариат на Комисията до еквивалентната компетентна служба на 
Парламента, която е отговорна за предоставянето ѝ съгласно догово 
рените условия на разположение на парламентарния орган/титуляря 
на мандатна длъжност, внесъл искането. 

Изпращането на информация на ЕС, класифицирана като „СТРОГО 
СЕКРЕТНО ЕС“ („TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“), е предмет 
на по-нататъшни договорености между Комисията и парламентарния 
орган/титуляря на мандатна длъжност, внесъл искането, с цел осигу 
ряване на равнище на защита, съответстващо на класификацията. 

3.2. Без да се накърняват разпоредбите на точки 2.2 и 2.4 и бъдещите 
договорености по отношение на сигурността, посочени в точка 4.1, 
достъпът и условията, целящи запазване на поверителността на 
информацията, се установяват с общо съгласие преди изпращането 
на информацията. Това съгласие между компетентния в тази област 
на политиката член на Комисията и съответния парламентарен орган 
(представен от неговия председател)/титуляря на мандатна длъжност, 
внесъл искането, предвижда избор на една от възможностите, пред 
видени в точки 3.2.1 и 3.2.2, за да осигури подходящо равнище на 
поверителност. 

3.2.1. По отношение на получателите на поверителна информация следва да 
бъде предвидена една от следните възможности: 

— информация, предназначена само за председателя на Парламента, 
в случаи, обосновани от абсолютно изключителни обстоятелства, 

— Бюрото и/или Председателския съвет, 

— председателя и докладчика на компетентната парламентарна 
комисия, 

— всички членове (пълноправни или заместващи) на компетентната 
парламентарна комисия, 

— всички членове на Европейския парламент. 

Не се допуска публикуването или изпращането на поверителна 
информация на какъвто и да е друг получател без съгласието на 
Комисията. 

3.2.2. По отношение на условията за обработване на поверителна 
информация следва да бъдат предвидени следните възможности: 

а) проверка на документи в обезопасена читалня, ако информацията е 
класифицирана като „ПОВЕРИТЕЛНО ЕС“ („CONFIDENTIEL 
UE“) и с по-високо равнище; 

▼B
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б) провеждане на заседанието при затворени врата, в присъствието 
само на членовете на Бюрото, членовете на Председателския съвет 
или пълноправни и заместващи членове на компетентната парла 
ментарна комисия, както и на длъжностни лица от Парламента и 
онези служители на Парламента, работещи за политически групи, 
които са били предварително определени от председателя като 
имащи „необходимост да знаят“ и чието присъствие е строго необ 
ходимо, и при условие че им е дадено необходимото равнище на 
лично разрешение за достъп до класифицирана информация, като 
се вземат предвид следните условия: 

— всички документи могат да бъдат номерирани, разпределени в 
началото на заседанието и събрани отново в края му. Не се 
разрешава да се водят бележки по тези документи и да се 
правят фотокопия от тях, 

— в протокола от заседанието не се отразяват разискванията по 
въпроса, по отношение на който е приложена процедурата за 
разглеждане на поверителни документи. 

Преди предаването всички лични данни могат да бъдат изтрити от 
документите. 

Поверителна информация, предоставена устно на получатели в 
Парламента, подлежи на равностойно равнище на защита като това 
за поверителна информация, предоставена в писмен вид. Това би 
могло да включва тържествена декларация от получателя на тази 
информация за неразкриване на съдържанието ѝ на трети лица. 

3.2.3. Когато трябва да бъде разгледана информация в писмен вид в обез 
опасена читалня, Парламентът гарантира действителното изпълнение 
на следните мерки: 

— защитена система за съхраняване на поверителна информация, 

— обезопасена читалня без фотокопирни машини, телефони, факс 
машини, скенери или каквито и да е други технически средства 
за размножаване и разпространяване на документи и т.н., 

— охранителен режим за достъпа до читалнята, включително изиск 
ванията за подпис в регистър за достъп и тържествена декларация 
да не се разпространява разглежданата поверителна информация. 

3.2.4. Това не изключва други равностойни договорености между институ 
циите. 

3.3. В случай на неспазване на този режим за членове на Парламента се 
прилагат санкционните разпоредби, изложени в приложение VIII към 
Правилника за дейността на Парламента, а по отношение на длъж 
ностни лица и други служители на Парламента — приложимите 
разпоредби на член 86 от Правилника за длъжностните лица ( 1 ) или 
член 49 от Условията за работа на другите служители на Евро 
пейските общности. 

4. Заключителни разпоредби 

4.1. Комисията и Парламентът вземат всички мерки, необходими за 
прилагането на разпоредбите на настоящото приложение. 

▼B 

( 1 ) Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за 
установяване на Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите 
служители на Европейските общности и установяване на специални мерки, 
временно приложими за длъжностни лица на Комисията.
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За тази цел компетентните служби на Комисията и на Парламента 
координират тясно прилагането на това приложение. Това включва 
проверка на възможността за проследяване на поверителна 
информация и периодичен съвместен мониторинг на прилаганите 
правила и стандарти за сигурност. 

Парламентът се задължава да адаптира, където е необходимо, 
вътрешните си разпоредби с оглед прилагане на правилата за 
сигурност на поверителна информация, предвидени в настоящото 
приложение. 

Парламентът се задължава да приеме във възможно най-кратък срок 
бъдещите си мерки за сигурност и съвместно с Комисията да ги 
подложи на проверка с цел установяване на равностойност на стан 
дартите за сигурност. С това разпоредбите на настоящото 
приложение ще се прилагат по отношение на: 

— технически разпоредби за сигурност и стандарти, отнасящи се до 
обработката и съхраняването на поверителна информация, вклю 
чително мерки за сигурност в областта на физическата сигурност, 
сигурността по отношение на персонала, на документите и на 
информационната технология, 

— учредяване на специално създадена комисия за надзор, съставена 
от членове с подходящо разрешение за работа с информация, 
класифицирана като „СТРОГО СЕКРЕТНО ЕС“ („TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET“). 

4.2. Парламентът и Комисията ще преразгледат настоящото приложение и 
— където е необходимо, ще го адаптират най-късно до датата, 
посочена в точка 54 от рамковото споразумение, в светлината на 
промени, отнасящи се до: 

— бъдещи договорености в областта на сигурността, които засягат 
Парламента и Комисията, 

— други споразумения или правни актове, които са от значение за 
обмена на информация между институциите. 

▼B
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Договаряне и сключване на международни споразумения 

Настоящото приложение установява подробни правила за информиране на 
Парламента относно договарянето и сключването на международни спораз 
умения съгласно точки 23, 24 и 25 от рамковото споразумение: 

1) Комисията информира едновременно Парламента и Съвета за наме 
рението си да предложи започване на преговори. 

2) В съответствие с разпоредбите на точка 24 от рамковото споразумение, 
когато Комисията внася проекти за директиви за преговори с цел 
приемането им от Съвета, тя същевременно ги представя и на Парла 
мента. 

3) Комисията взема надлежно предвид забележките на Парламента по 
време на преговорите. 

4) В съответствие с разпоредбите на точка 23 от рамковото споразумение 
Комисията информира Парламента редовно и своевременно относно 
хода на преговорите до парафиране на споразумението и разяснява 
дали и по какъв начин забележките на Парламента са включени в текс 
товете, които са били предмет на преговори, и ако те не са включени, 
дава обяснение защо. 

5) В случай на международни споразумения, чието сключване изисква 
съгласието на Парламента, Комисията предоставя на Парламента по 
време на процеса на преговори цялата съответна информация, която 
предоставя и на Съвета (или на специалната комисия, назначена от 
Съвета). Това включва предложения за изменения на приети директиви 
за преговори, проекти на текстове, за които се водят преговори, дого 
ворени членове, договорената дата за парафиране на споразумението, 
както и текста на споразумението, което предстои да бъде парафирано. 
Комисията също така предава на Парламента, както и на Съвета (или на 
специалната комисия, назначена от Съвета), всички съответни доку 
менти, получени от трети страни, при съгласие от страна на автора. 
Комисията информира отговорната парламентарна комисия относно 
развитието на преговорите, и по-специално разяснява по какъв начин е 
взето предвид мнението на Парламента. 

6) В случай на международни споразумения, чието сключване не изисква 
одобрение от Парламента, Комисията гарантира Парламентът да бъде 
информиран незабавно и всеобхватно, като му се предоставя 
информация поне относно проекта за директиви за преговори, 
приетите директиви за преговори, по-нататъшния ход на преговорите и 
приключването на преговорите. 

7) В съответствие с разпоредбите на точка 24 от рамковото споразумение, 
когато се парафира международно споразумение, Комисията предоставя 
на Парламента своевременно подробна информация и информира 
Парламента във възможно най-кратък срок, когато възнамерява да 
предложи на Съвета временното му прилагане, като посочва причините 
за това, освен ако е възпрепятствана поради спешност. 

8) Комисията информира Съвета и Парламента едновременно и своев 
ременно за намерението си да предложи на Съвета временно прекра 
тяване на действието на международно споразумение и посочва 
причините за това. 

9) За международни споразумения, които биха попаднали в обхвата на 
процедурата на одобрение, предвидена от ДФЕС, Комисията също 
информира Парламента изчерпателно, преди да одобри изменения на 
разрешено от Съвета споразумение, за което е получила упълномо 
щаване от Съвета чрез дерогация в съответствие с член 218, параграф 
7 от ДФЕС. 

▼B
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

График за работната програма на Комисията 

Работната програма на Комисията се придружава от списък на законода 
телните и незаконодателните предложения за следващите години. Работната 
програма на Комисията обхваща предстоящата година и съдържа изчер 
пателни данни за приоритетите на Комисията за следващите години. Така 
работната програма на Комисията може да бъде основа за структуриран 
диалог с Парламента с цел да бъде постигнато съгласие. 

Работната програма на Комисията съдържа също така запланувани 
инициативи за актове с незадължителна юридическа сила, оттегляне и опро 
стяване. 

1. През първата половина на дадена година членовете на Комисията 
започват постоянен и редовен диалог със съответните парламентарни 
комисии относно прилагането на работната програма на Комисията за 
конкретната година и относно подготовката на бъдещата работна 
програма на Комисията. Въз основа на този диалог всяка парламентарна 
комисия представя на Съвета на председателите на комисии доклад за 
резултата от диалога. 

2. Същевременно Съветът на председателите на комисии редовно обменя 
мнения със заместник-председателя на Комисията, който отговаря за 
междуинституционалните отношения, с цел оценка на състоянието на 
изпълнението на текущата работна програма на Комисията, обсъждане 
на изготвянето на бъдещата работна програма на Комисията и преглед 
на резултатите от постоянния двустранен диалог между съответните 
парламентарни комисии и компетентните членове на Комисията. 

3. През юни Съветът на председателите на комисии представя на Пред 
седателския съвет обобщен доклад, който следва да съдържа резул 
татите от проверката на изпълнението на работната програма на Коми 
сията, както и приоритетите на Парламента за предстоящата работна 
програма на Комисията; Парламентът информира Комисията за него. 

4. По време на месечната сесия през юли Парламентът приема въз основа 
на този обобщен доклад резолюция, в която представя позицията си, 
включително най-вече искания въз основа на доклади за законодателна 
инициатива. 

5. Всяка година по време на първата месечна сесия през септември се 
провеждат разисквания относно състоянието на Съюза, в които пред 
седателят на Комисията прави обръщение с равносметка на текущата 
година и представя бъдещите приоритети за следващите години. За тази 
цел председателят на Комисията представя същевременно на 
Парламента в писмена форма основните елементи, които ще служат 
за насока при подготовката на работната програма на Комисията за 
следващата година. 

6. От началото на септември компетентните парламентарни комисии и 
компетентните членове на Комисията могат да се срещат за по- 
подробна размяна на мнения относно бъдещите приоритети във всяка 
от областите на политиката. Тези срещи завършват със среща между 
Съвета на председателите на комисии и колегията на членовете на 
Комисията и със среща между Председателския съвет и председателя 
на Комисията, според необходимостта. 

7. През октомври Комисията приема работната си програма за следващата 
година. Впоследствие председателят на Комисията представя пред 
Парламента тази работна програма на подходящо равнище. 

8. Парламентът може да проведе разисквания и да приеме резолюция по 
време на месечната сесия през декември. 

▼B
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9. Настоящият график се прилага за всеки редовен цикъл на планиране, с 
изключение на годините, в които има избори за Парламент, съвпадащи 
с края на мандата на Комисията. 

10. Настоящият график не засяга бъдещи споразумения за междуинститу 
ционалното планиране. 

▼B
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II 

(Незаконодателни актове) 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

от 13 април 2016 година 

за по-добро законотворчество 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 295 от него, 

като имат предвид, че: 

(1) Европейският парламент, Съветът и Комисията (наричани по-нататък „трите институции“) са решени да си 
сътрудничат по лоялен и прозрачен начин през целия законодателен цикъл. В този контекст те припомнят равен 
ството на двата съзаконодателя, установено в Договорите. 

(2) Трите институции признават своята обща отговорност за създаването на законодателство на Съюза с високо качество 
и за гарантирането, че това законодателство е съсредоточено върху области, в които то има най-висока добавена 
стойност за европейските граждани, че е възможно най-ефикасно и ефективно при постигането на общите цели на 
политиката на Съюза, че е възможно най-опростено и ясно, че се избягват свръхрегулирането и административната 
тежест за гражданите, администрацията и бизнеса, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), както и 
че въпросното законодателство е изготвено с оглед улесняване на неговото транспониране и прилагането му на 
практика и че укрепва конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката на Съюза. 

(3) Трите институции припомнят задължението на Съюза да законодателства само когато и доколкото това е необ 
ходимо в съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз относно принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. 

(4) Трите институции отново изтъкват ролята и отговорността на националните парламенти, установени в Договорите, в 
Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за 
Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия, и в Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност 
и на пропорционалност, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на 
Европейския съюз. 

(5) Трите институции изразяват съгласие, че при изготвянето на законодателната програма следва изцяло да бъдат взети 
предвид анализът на потенциалната „европейска добавена стойност“ на всяко предложено действие на Съюза, както 
и оценката на „цената на отказа от Европа“ при липса на действие на равнището на Съюза. 

(6) Трите институции считат, че консултациите с обществеността и със заинтересованите страни, последващата оценка на 
действащото законодателство и оценките на въздействието на нови инициативи ще способстват за постигането на 
целта за по-добро законотворчество. 

(7) С оглед на подпомагането на преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура и по-доброто 
прилагане на членове 290 и 291от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящото споразумение 
установява принципите, в съответствие с които Комисията ще събира целия необходим експертен опит преди 
приемането на делегирани актове.

BG 12.5.2016 г. Официален вестник на Европейския съюз L 123/1
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(8) Трите институции потвърждават, че целите за опростяване на законодателството на Съюза и намаляване на регула 
торната тежест следва да се преследват, без да се засяга постигането на целите на политиките на Съюза, посочени в 
Договорите, нито осигуряването на целостта на единния пазар. 

(9) Настоящото споразумение допълва следните споразумения и декларации относно по-добро законотворчество, с 
които трите институции продължават да бъдат изцяло ангажирани: 

— Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. Ускорен метод на работа за официална 
кодификация на законодателни текстове ( 1 ); 

— Междуинституционалното споразумение от 22 декември 1998 г. относно общите насоки за качеството на 
съставяне на общностното законодателство ( 2 ); 

— Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на 
техниката за преработване на правни актове ( 3 ); 

— Съвместната декларация от 13 юни 2007 г. относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно 
вземане на решение ( 4 ); 

— Съвместната политическа декларация от 27 октомври 2011 г. на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията относно обяснителните документи ( 5 ). 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ОБЩИ АНГАЖИМЕНТИ И ЦЕЛИ 

1. Трите институции изразяват съгласие да се стремят към по-добро законотворчество чрез редица инициативи и 
процедури, както е посочено в настоящото споразумение. 

2. При упражняването на своите правомощия и в съответствие с установените в Договорите процедури, както и като 
припомнят важното значение, което отдават на общностния метод, трите институции изразяват съгласие да съблюдават 
такива основни принципи на правото на Съюза като демократична легитимност, субсидиарност и пропорционалност, както 
и принципа на правна сигурност. Освен това те се съгласяват да насърчават опростеността, яснотата и съгласуваността при 
изготвянето на законодателството на Съюза, както и да допринасят за възможно най-голямата прозрачност на законода 
телния процес. 

3. Трите институции изразяват съгласие, че законодателството на Съюза следва да бъде разбираемо и ясно; да дава 
възможност на гражданите, администрацията и бизнеса лесно да разбират своите права и задължения; да включва 
изисквания за подходящо докладване, наблюдение и оценка; да избягва свръхрегулирането и административната тежест; 
и да може да се прилага на практика. 

II. ПРОГРАМИРАНЕ 

4. Трите институции изразяват съгласие да засилят годишното и многогодишното програмиране в рамките на Съюза в 
съответствие с член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, по силата на който на Комисията се възлага задачата 
да инициира годишното и многогодишното програмиране. 

Многогодишно програмиране 

5. Веднага след назначаването на нова Комисия, с цел подпомагане на дългосрочното планиране, трите институции 
обменят мнения по принципните цели на политиката и приоритетите на трите институции за времето на новия мандат, а 
по възможност — и по индикативния график. 

По инициатива на Комисията и доколкото е целесъобразно, трите институции ще съставят съвместни заключения, които се 
подписват от председателите на трите институции. 

По инициатива на Комисията трите институции ще провеждат междинен преглед на тези съвместни заключения и ще ги 
адаптират, доколкото е целесъобразно.

BG L 123/2 Официален вестник на Европейския съюз 12.5.2016 г. 
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Годишно програмиране — Работна програма на Комисията и междуинституционално ппрограмиране 

6. Комисията ще води диалог съответно с Европейския парламент и със Съвета преди и след приемането на своята 
годишна работна програма (наричана по-нататък „работната програма на Комисията“). Този диалог ще обхваща следното: 

а) ще се проведе предварителен двустранен обмен на мнения по инициативи за следващата година преди представянето на 
писмен принос от председателя на Комисията и първия заместник-председател на Комисията, в който със съответните 
подробности се излагат въпросите от особено политическо значение за следващата година и който съдържа насоки във 
връзка с намерения за оттегляне на предложенията на Комисията (наричано по-нататък „писмо за намеренията“); 

б) след дебата за състоянието на Съюза и преди приемането на работната програма на Комисията Европейският парламент 
и Съветът ще осъществят обмен на мнения с Комисията въз основа на писмото за намеренията; 

в) между трите институции ще се проведе обмен на мнения по приетата работна програма на Комисията в съответствие с 
параграф 7. 

Комисията ще вземе надлежно под внимание мненията на Европейския парламент и на Съвета, изразени на всеки един етап 
от диалога, включително заявените от тях инициативи. 

7. След приемане на работната програма на Комисията и въз основа на нея, трите институции ще обменят мнения по 
инициативи за следващата година и ще приемат съвместна декларация относно годишното междуинституционално програ 
миране (наричана по-нататък"съвместна декларация"), която се подписва от председателите на трите институции. 
Съвместната декларация ще съдържа широки цели и приоритети за следващата година и ще определя въпросите от 
особено политическо значение, на които,без да се засягат правомощията, дадени на съзаконодателите съгласно Договорите, 
следва да се отреди приоритет в хода на законодателния процес. 

Трите институции ще наблюдават редовно през годината изпълнението на съвместната декларация. За тази цел през 
пролетта на съответната година трите институции ще участват в дебати в Европейския парламент и/или Съвета, 
посветени на изпълнението на съвместната декларация. 

8. Работната програма на Комисията ще съдържа важни законодателни и незаконодателни предложения за следващата 
година, включително актове за отмяна, за преработка,за опростяване, както и оттеглените предложения. За всяка точка в 
работната програма на Комисията ще се посочват, доколкототакава информация е налична: предвижданото правно осно 
вание; видът на правния акт; индикативният график за приемане от Комисията и всякаква друга важна процедурна 
информация, включително информация относно работата по оценката на въздействието и оценяването. 

9. В съответствие с принципите на лоялно сътрудничество и институционален баланс, когато Комисията възнамерява да 
оттегли законодателно предложение, независимо дали това оттегляне ще бъде последвано от преработено предложение или 
не, тя ще посочва основанията за оттеглянето, и ако е приложимо — насока относно намеренията за последващи стъпки 
заедно с точен график, и на тази основа ще провежда съответните междуинституционални консултации. Комисията 
надлежно ще отчита позициите на съзаконодателите и ще предлага отговор във връзка с тези позиции. 

10. Комисията ще разглежда своевременно и подробно исканията за предложения за актове на Съюза, отправени 
съответно от Европейския парламент или Съвета съгласно член 225 или член 241 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. 

Комисията ще отговаря на такива искания в рамките на три месеца, като в конкретно съобщение ще посочва последващите 
действия, които възнамерява да предприеме във връзка с тези искания. Ако Комисията реши да не представи предложение в 
отговор на такова искане, тя ще съобщава подробно основанията си за това на съответната институция и ако е целесъоб 
разно, ще представя анализ на възможните алтернативи и отговор на всички въпроси, повдигнати от съзаконодателите по 
отношение на анализите, свързани с „европейската добавена стойност“ и „цената на отказа от Европа“. 

Ако това е поискано, Комисията ще представя отговора си в Европейския парламент или в Съвета.

BG 12.5.2016 г. Официален вестник на Европейския съюз L 123/3
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11. Комисията ще представя редовни актуализации на своя график през цялата година и ще съобщава причините за 
всяко забавяне в представянето на предложения, включено в нейната работна програма. Комисията докладва редовно на 
Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на своята работна програма за съответната година. 

III. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Оценка на въздействието 

12. Трите институции са единодушни за положителния принос, който оценките на въздействието имат за подобряване 
на качеството на законодателството на Съюза. 

Оценките на въздействието са инструмент, който помага на трите институции да вземат добре информирани решения, а не 
са заместител на политическите решения в рамките на демократичния процес на вземане на решения. Оценките на 
въздействието не трябва да водят до необосновано забавяне на законодателния процес или да засягат способността на 
съзаконодателя да предлага изменения. 

Оценките на въздействието следва да разглеждат наличието на даден проблем, неговия мащаб и последиците от него, както 
и въпроса дали са необходими или не действия от страна на Съюза. Те следва да посочват алтернативните решения, а 
когато е възможно — потенциалните краткосрочни и дългосрочни разходи и ползи, чрез интегрирана и балансирана 
оценка на икономическите, екологичните и социалните последствия и посредством използването на качествени и коли 
чествени анализи. Принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да се спазват в пълна степен, както и 
основните права. Оценките на въздействието следва да разглеждат още, когато е възможно, „цената на отказа от Европа“ 
и последствията от различните варианти за конкурентоспособността и административната тежест, като се обръща 
специално внимание на МСП („мисли първо за по-малките“), цифровите аспекти и териториалното въздействие. 
Оценките на въздействието следва да се основават на точна, обективна и пълна информация и следва да са пропорционални 
по отношение на своя обхват и своята насоченост. 

13. Комисията ще извършва оценки на въздействието на своите законодателни и незаконодателни инициативи, деле 
гирани актове и мерки за изпълнение, за които се очаква да окажат значително икономическо, екологично или социално 
въздействие. Инициативите, включени в работната програма на Комисията или в съвместната декларация, по правило ще се 
придружават от оценка на въздействието. 

В рамките на своя вътрешен процес на оценка на въздействието Комисията ще провежда възможно най-широки консул 
тации. Комитетът за регулаторен контрол към Комисията ще извършва обективна проверка на качеството на нейните 
оценки на въздействието. Окончателните резултати от оценките на въздействието ще се предоставят на Европейския 
парламент, Съвета и националните парламенти и ще се оповестяват публично заедно със становището(ата) на Комитета 
за регулаторен контрол при приемането на инициативата на Комисията. 

14. При разглеждането на законодателните предложения на Комисията Европейският парламент и Съветът ще вземат 
изцяло предвид извършените от Комисията оценки на въздействието. Затова оценките на въздействието се представят по 
такъв начин, че да се улесни разглеждането от Европейския парламент и Съвета на вариантите, избрани от Комисията. 

15. Когато решат, че това е целесъобразно и необходимо за законодателния процес, Европейският парламент и Съветът 
ще извършват оценки на въздействието във връзка със свои съществени изменения на съответно предложение на Комисията. 
По принцип Европейският парламент и Съветът ще използват оценката на въздействието, извършена от Комисията, като 
отправна точка за своята по-нататъшна работа. Определението за това какво е „съществено“ изменение, следва да се 
установява от съответната институция. 

16. По своя собствена инициатива или ако бъде поканена от Европейския парламент или Съвета, Комисията може да 
допълни своята собствена оценка на въздействието или да извърши друга необходима аналитична работа. Ако предприеме 
това, Комисията ще взема предвид цялата налична информация, етапа, до който е стигнал законодателният процес, и 
необходимостта от избягване на излишното забавяне в този процес. Съзаконодателите ще вземат изцяло предвид всички 
допълнителни елементи, предоставени от Комисията в това отношение. 

17. Всяка от трите институции отговаря за определяне на организацията на работата си по оценката на въздействието, 
включително по отношение на вътрешните организационни ресурси и контрола на качеството. Те редовно ще си сътруд 
ничат, като обменят информация за най-добри практики и методологии, свързани с оценките на въздействието, като по 
този начин всяка институция има възможност да подобри допълнително своите собствени методология и процедури, както 
и съгласуваността на дейността за оценка на въздействието като цяло. 

18. Първоначалната оценка на въздействието на Комисията и всяка допълнителна дейност за оценка на въздействието, 
извършена от институциите по време на законодателния процес, ще се правят публично достояние до края на законода 
телния процес и заедно могат да послужат като основа за извършване на оценка.

BG L 123/4 Официален вестник на Европейския съюз 12.5.2016 г.
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Консултация с обществеността и със заинтересованите страни и обратна връзка 

19. Консултацията с обществеността и със заинтересованите страни е неразделна част от добре информираното вземане 
на решения и от подобряването на качеството на законодателството. Без да се засягат специалните условия, приложими по 
отношение на предложенията на Комисията по смисъла на член 155, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, преди да приеме предложение Комисията ще провежда консултации с обществеността по отворен и 
прозрачен начин, като прави необходимото организацията и срокът на провеждане на тези консултации с обществеността 
да позволят възможно най-широко участие. По-специално Комисията ще насърчава прякото участие в консултациите на 
МСП и други крайни потребители. Това ще включва публични консултации, осъществявани по интернет. Резултатите от 
консултациите с обществеността и със заинтересованите страни се съобщават незабавно на двата съзаконодателя и се правят 
обществено достояние. 

Последваща оценка на действащото законодателство 

20 Трите институции потвърждават, че е важно да се осигури възможно най-голяма съгласуваност и последователност 
при организирането на тяхната работа по оценката на резултатността на законодателството на Съюза, включително на 
свързаните с това консултации с обществеността и заинтересованите страни. 

21. Комисията ще информира Европейския парламент и Съвета за многогодишното си планиране на оценките на 
действащото законодателство, и доколкото е възможно, ще включва в това планиране техните искания за задълбочена 
оценка на конкретни области на политиката или на правни актове. 

При планирането на оценката Комисията спазва графика за докладите и прегледите, предвидени в законодателството на 
Съюза. 

22. В рамките на законодателния цикъл оценките на действащото законодателство и политика въз основа на ефикас 
ността, ефективността, важността, съгласуваността и добавената стойност следва да служат като база за оценки и на 
въздействието на вариантите за по-нататъшни действия. За да подкрепят тези процеси, трите институции изразяват 
съгласие да предвидят по целесъобразност в законодателството изисквания за докладване, наблюдение и оценка, като 
същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е 
целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за събирането на данни за 
последиците от законодателството по места. 

23. Трите институции изразяват съгласие да разглеждат систематично използването на клаузите за преглед в законода 
телството и да вземат предвид времето, необходимо за изпълнението и за събирането на данни относно резултатите и 
последствията. 

Трите институции ще разглеждат възможността за ограничаване на прилагането на дадено законодателство в рамките на 
определен период от време („клауза за прекратяване на действието“). 

24. Трите институции се информират взаимно в достатъчен срок преди да приемат или преработят насоките си относно 
своите инструменти за по-добро законотворчество (консултации с обществеността и със заинтересованите страни, оценки на 
въздействието и последващи оценки). 

IV. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

25. Във връзка с всяко предложение Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета обяснение и 
обосновка за своя избор на правно основание и вид на правния акт, които се излагат в обяснителния меморандум, 
придружаващ предложението. Комисията следва да отчита надлежно разликата в естеството и последиците на регламентите 
и директивите. 

В обяснителните си меморандуми Комисията също обосновава предложените мерки от гледна точка на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност и от гледна точка на съвместимостта им с основните права. В допълнение Комисията 
дава отчет за обхвата и резултатите на предприетите от нея консултации с обществеността и заинтересованите страни, 
оценки на въздействието и последващи оценки на действащото законодателство. 

Ако се предвиди промяна на правното основание, водеща до преминаване от обикновената законодателна процедура към 
специална законодателна процедура или към незаконодателна процедура, трите институции ще обменят мнения в тази 
връзка. 

Трите институции приемат, че изборът на правно основание е правно решение, което трябва да се взема на базата на 
обективни аргументи, които подлежат на съдебен контрол. 

Комисията продължава да изпълнява изцяло институционалната си роля на гарант, че се спазват Договорите и съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз.
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V. ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

26. Трите институции подчертават важната роля, която имат за правото на Съюза делегираните актове и актовете за 
изпълнение. Използвани по ефикасен и прозрачен начин и в случаи, когато това е обосновано, те са съществен инструмент 
за по-добро законотворчество, като допринасят за това законодателството да е опростено и актуално, както и да бъде 
прилагано ефикасно и бързо. От компетентност на законодателя е да реши, в рамките на Договорите, дали и до каква 
степен да бъдат използвани делегирани актове или актове за изпълнение. 

27. Трите институции признават необходимостта цялото действащо законодателство да се приведе в съответствие с 
правната рамка, въведена с Лисабонския договор, и по-специално нуждата да бъде даден пълен приоритет на бързото 
привеждане в съответствие на всички основни актове, които все още се позовават на процедурата по регулиране с контрол. 
Комисията ще предложи посоченото привеждане в съответствие до края на 2016 г. 

28. Трите институции се договориха по приложеното към настоящото споразумение Общо споразумение относно 
делегираните актове“ и свързаните с него стандартни клаузи (наричани по-нататък „Общото споразумение“). В съответствие 
с Общото споразумение и с цел по-голяма прозрачност и повече консултации, Комисията се ангажира да събере, преди 
приемането на делегирани актове, всички необходими експертни становища, включително чрез консултации с експерти от 
държавите членки и чрез консултации с обществеността. 

Освен това когато на началния етап от изготвянето на проектите на актове за изпълнение са необходими по-широки 
експертни познания, Комисията ще използва експертни групи, ще се консултира с определени заинтересовани страни и/или 
ще провежда консултации с обществеността, ако е необходимо. 

С цел осигуряване на равен достъп до цялата информация Европейският парламент и Съветът получават всички документи 
едновременно с експертите от държавите членки. Експертите на Европейския парламент и на Съвета имат систематичен 
достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, на които се канят експерти от държавите членки и които се 
отнасят до изготвянето на делегирани актове. 

Комисията може да бъде канена на заседания в Европейския парламент или Съвета с цел допълнителен обмен на мнения 
във връзка с изготвянето на делегирани актове. 

Трите институции ще пристъпят към преговори своевременно след влизането в сила на настоящото споразумение с оглед на 
допълване на Общото споразумение, като установят необвързващи критерии за прилагането на членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. 

29. Трите институции се ангажират най-късно до края на 2017 г. и в тясно сътрудничество да създадат съвместен 
функционален регистър на делегираните актове, който да предлага информация по добре структуриран и удобен за работа 
начин с цел подобряване на прозрачността, улесняване на планирането и въвеждането на проследяемост през различните 
етапи от жизнения цикъл на даден делегиран акт. 

30. Що се отнася до упражняването на изпълнителни правомощия от страна на Комисията, трите институции приемат 
да се въздържат от добавянето в законодателството на Съюза на процедурни изисквания, които биха изменили механизмите 
за контрол, установени с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ). От комитетите, изпъл 
няващи своите задачи съгласно процедурата, предвидена впосочения регламент, не следва да се изисква в същото това 
качество да изпълняват други функции. 

31. При условие че Комисията представи обективни аргументи, основаващи се на съществената връзка между две или 
повече предоставени правомощия, съдържащи се в един законодателен акт, и доколкото законодателният акт не предвижда 
друго, предоставените правомощия могат да се съчетаят. Консултациите в хода на изготвяне на делегирания акт служат и за 
това да се установи кои предоставени правомощия се смятат за съществено свързани. В такива случаи, във всяко възражение 
от страна на Европейския парламент или Съвета ясно ще се посочва за кое предоставено правомощие се отнася конкретно. 

VI. ПРОЗРАЧНОСТ И КООРДИНИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

32. Трите институции признават, че обикновената законодателна процедура се развива въз основа на редовни контакти 
на всички етапи от процедурата. Те запазват решимостта си да подобряват работата в рамките на обикновената законо 
дателна процедура в съответствие с принципите на лоялно сътрудничество, прозрачност, отчетност и ефективност.
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Трите институции по-специално изразяват съгласие, че в ролята си на съзаконодатели Европейският парламент и Съветът 
трябва да упражняват правомощията си на равноправна основа. Комисията осъществява ролята си на посредник, като 
третира равностойно двата клона на законодателния орган, при пълно зачитане на функциите, възложени на трите 
институци с Договорите. 

33. В хода на законодателния процес трите институциище обменят редовно информация относно своята работа, относно 
текущите преговори помежду им, както и относно всяка обратна информация, постъпила от заинтересовани страни, като 
следват подходящи процедури, включително диалог помежду им. 

34. В качеството си на съзаконодатели Европейският парламент и Съветът изразяват съгласие, че е важно да се 
поддържат тесни контакти още преди провеждането на междуинституционални преговори, за да се постигне по-добро 
взаимно разбиране на съответните позиции. За тази цел, в контекста на законодателния процес, те ще улесняват взаимния 
обмен на мнения и информация, включително като отправят покани към представители на другите институции, за участие 
в редовен неофициален обмен на мнения. 

35. В интерес на ефикасността Европейският парламент и Съветът ще гарантират по-добър синхрон между своите 
механизми за разглеждане на законодателни предложения. По-специално, Европейският парламент и Съветът ще 
сравняват примерния график за различните етапи, водещи до окончателното приемане на всяко законодателно пред 
ложение. 

36. Когато е целесъобразно, трите институции могат да се споразумеят да координират усилията си за ускоряване на 
законодателния процес, като същевременно се гарантира зачитането на правомощията на съзаконодателите и запазването на 
качеството на законодателството. 

37. Трите институции изразяват съгласие, че предоставянето на информация на националните парламенти трябва да 
позволява на последните да упражняват изцяло правомощията си съгласно Договорите. 

38. Трите институции ще осигуряват прозрачност на законодателните процедури въз основа на съответното законода 
телство и съдебна практика, включително подходящо третиране на тристранните преговори. 

Трите институции ще подобряват комуникацията с обществеността през целия законодателен цикъл и по-специално ще 
обявяват съвместно успешния резултат от законодателния процес в рамките на обикновената законодателна процедура, след 
като са постигнали споразумение, а именно чрез съвместни пресконференции или всякакви други средства, които счетат за 
целесъобразни. 

39. С цел улесняване на проследяемостта на различните етапи от законодателния процес трите институции се 
задължават да определят до 31 декември 2016 г. начините за по-нататъшното разработване на платформи и инструменти 
за тази цел, както и с оглед установяване на съвместна база данни за актуалното състояние на законодателните досиета. 

40. Трите институции признават значението на това да се гарантира, че всяка институция може да упражнява правата си 
и да изпълнява задълженията си, залегнали в Договорите, съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз, относно 
договарянето и сключването на международни споразумения. 

Трите институции се ангажират да се срещнат в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящото споразу 
мение, за да договорят по-добри практически условия за сътрудничество и обмен на информация в рамките на Договорите, 
съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз. 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА 

41. Трите институции изразяват съгласие относно значението на по-структурираното сътрудничество между тях с цел 
оценяване на прилагането и ефективността на правото на Съюза с оглед на подобряването му посредством бъдещо 
законодателство. 

42. Трите институции изтъкват необходимостта от бързото и правилно прилагане на законодателството на Съюза в 
държавите членки. Сроковете за транспониране на директивите ще бъдат възможно най-кратки и по правило няма да 
превишават две години. 

43. Трите институции призовават държавите членки, когато приемат мерки за транспониране или изпълнение на 
законодателство на Съюза или за осигуряване на изпълнението на бюджета на Съюза, да съобщават по ясен начин на 
обществеността за тези мерки. Когато в контекста на транспонирането на директивите в националното право държавите 
членки изберат да добавят елементи, които по никакъв начин не са свързани с посоченото законодателство на Съюза, тези 
добавени елементи следва да се представят така в акта (актовете) за транспониране или в свързаните с тях документи, че да 
могат да бъдат идентифицирани.
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44. Трите институции призовават държавите членки да сътрудничат на Комисията при събирането на информация и 
данни, необходими за наблюдението и оценката на изпълнението на правото на Съюза. Трите институции припомнят и 
подчертават значението на съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и 
Комисията относно обяснителните документи ( 1 ) и на съвместната политическа декларация от 27 октомври 2011 г. на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно обяснителните документи във връзка с обяснителни документи,, 
които придружават съобщенията за мерките за транспониране. 

45. Комисията ще продължава да представя всяка година пред Европейския парламент и Съвета доклад относно 
прилагането на законодателството на Съюза. Докладът на Комисията включва, в зависимост от случая, посочване на 
информацията по точка 43. Комисията може да предостави допълнителна информация относно състоянието на изпъл 
нението на даден правен акт. 

VIII. ОПРОСТЯВАНЕ 

46. Трите институции потвърждават ангажимента си да използват законодателната техника на преработването във връзка 
с изменението на действащото законодателство по-често и при пълно зачитане на Междуинституционалното споразумение 
от 28 ноември 2001 г. относно по-структурираното използване на техниката за преработване на правни актове. Когато 
преработването не е целесъобразно, Комисията ще представи предложение в съответствие с Междуинституционалното 
споразумение от 20 декември 1994 г. Ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове 
във възможно най-кратък срок след приемането на акт за изменение. Ако Комисията не представи такова предложение, тя 
излага причините за това. 

47. Трите институции се ангажират да насърчават най-ефикасните регулаторни инструменти, като хармонизацията и 
взаимното признаване, за да се избегне свръхрегулирането и административната тежест и с оглед изпълнението на целите на 
Договорите. 

48. Трите институции изразяват съгласие да си сътрудничат с цел да се актуализира и опрости законодателството и да се 
избегне свръхрегулирането и административната тежест за гражданите, администрациите и бизнеса, включително МСП, като 
същевременно се гарантира изпълнението на целите на законодателството. В този контекст трите институции се договарят 
да обменят становища по този въпрос преди финализирането на работната програма на Комисията. 

Като принос към своята Програма за пригодност и изпълнение на регулаторната рамка (REFIT) Комисията се ангажира да 
представи годишен доклад, включително годишно изследване относно тежестта за преглед на резултатите от усилията на 
Съюза за опростяване на законодателството, избягване на свръхрегулирането и намаляване на административната тежест. 

Въз основа на извършените от институциите оценка на въздействието и дейност по оценяване, както и на приноса на 
държавите членки и заинтересованите страни, и като се вземат предвид разходите и ползите от регулирането на равнището 
на Съюза, Комисията, когато е възможно, ще определя количествено потенциала за намаляване на регулаторната тежест 
или за икономии на отделните предложения или правни актове. 

Комисията също така ще прави оценка на осъществимостта на определянето в REFIT на цели за намаляване на тежестта в 
конкретни сектори. 

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

49. Трите институции ще вземат необходимите мерки, за да гарантират, че разполагат със средствата и ресурсите, 
необходими за правилното изпълнение на настоящото споразумение. 

50. Трите институции ще наблюдават изпълнението на настоящото споразумение съвместно и редовно, както на поли 
тическо равнище - чрез ежегодни дискусии, така и на техническо равнище - в групата за междуинституционална коор 
динация. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

51. Настоящото междуинституционално споразумение заменя Междуинституционалното споразумение от 16 декември 
2003 г. за по-добро законотворчество ( 2 ) и Междуинституционалния общ подход при оценка на въздействието от ноември 
2005 г. ( 3 ). 

Приложението към настоящото споразумение заменя Общото споразумение относно делегираните актове от 2011 г. 

52. Настоящото споразумение влиза в сила в деня на подписването му.
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( 1 ) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14. 
( 2 ) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1. 
( 3 ) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf
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Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г. 
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016. 
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016. 
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016. 
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016. 
Strasbourg, 13. aprill 2016 
Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016. 
Done at Strasbourg, 13 April 2016. 
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016. 
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016. 
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016. 
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016. 

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī. 
Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d. 
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én. 
Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016. 
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016. 
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r. 
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016. 
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016. 
V Štrasburgu 13. apríla 2016. 
V Strasbourgu, 13. aprila 2016. 
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016. 
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016. 

За Европейския парламент 
Por el Parlamento Europeo 
Za Evropský parlament 
For Europa-Parlamentet 
Im Namen des Europäischen Parlaments 
Euroopa Parlamendi nimel 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
For the European Parliament 
Pour le Parlement européen 
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa 
Za Europski parlament 
Per il Parlamento europeo 
Eiroparlamenta vārdā 
Europos Parlamento vardu 
Az Európai Parlament részéről 
Għall-Parlament Ewropew 
Voor het Europees Parlement 
W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Pelo Parlamento Europeu 
Pentru Parlamentul European 
Za Európsky parlament 
Za Evropski parlament 
Euroopan parlamentin puolesta 
På Europaparlamentets vägnar 

За Съвета 
Por el Consejo 
Za Radu 
På Rådets vegne 
Im Namen des Rates 
Nõukogu nimel 
Για το Συμβούλιο 
For the Council 
Pour le Conseil 
Thar ceann Comhairle 
Za Vijeće 
Per il Consiglio 
Padomes vārdā 
Tarybos vardu 
A Tanács részéről 
Għall-Kunsill 
Voor de Raad 
W imieniu Rady 
Pelo Conselho 
Pentru Consiliu 
Za Radu 
Za Svet 
Neuvoston puolesta 
På rådets vägnar 

За Комисията 
Por la Comisión 
Za Komisi 
På Kommissionens vegne 
Im Namen der Kommission 
Komisjoni nimel 
Για την Επιτροπή 
For the Commission 
Pour la Commission 
Thar ceann an Choimisiúin 
Za Komisiju 
Per la Commissione 
Komisijas vārdā 
Komisijos vardu 
A Bizottság részéről 
Għall-Kummissjoni 
Voor de Commissie 
W imieniu Komisji 
Pela Comissão 
Pentru Comisie 
Za Komisiu 
Za Komisijo 
Komission puolesta 
På kommissionens vägnar 

Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/ 
O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/ 

Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/ 
Przewodniczący/O Presidente/Președintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande 

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общо споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно делегираните актове 

I. Обхват и общи принципи 

1. Настоящото Общо споразумение доразвива и заменя Общото споразумение относно делегираните актове от 2011 г., 
като същевременно опростява установената впоследствие от Европейския парламент и Съвета практика. В него са 
установени практическите договорености и съгласуваните разяснения и предпочитания, приложими към делегирането 
на законодателни правомощия съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 
Посоченият член изисква целите, съдържанието, обхватът и продължителността на делегирането да бъдат изрично 
определени във всеки законодателен акт, който включва подобно делегиране (наричанпо-нататък „основният акт“). 

2. При упражняването на правомощията си и при спазване на процедурите, установени в ДФЕС, Европейският 
парламент, Съветът и Комисията (наричани по-нататък „трите институции“) си сътрудничат през цялата процедура 
с цел безпрепятствено упражняване на делегираното правомощие и осъществяване на ефективен контрол на това 
правомощие от Европейския парламент и от Съвета. За тази цел се поддържат подходящи контакти на админист 
ративно равнище. 

3. Когато предлагат делегиране на правомощия по член 290 от ДФЕС или делегират такова правомощие, заинтересо 
ваните институции, в зависимост от процедурата за приемане на основния акт, се ангажират да се позовават в 
максимална степен на стандартните клаузи, посочени в допълнението към настоящото общо споразумение. 

II. Консултации при подготовката и съставянето на делегирани актове 

4. При подготовката на проекти на делегирани актове Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава 
членка. С експертите от държавите членки своевременно се провеждат консултации по всеки проект на делегиран акт, 
изготвен от службите на Комисията (*). Проектите на делегираните актове се предоставят на експертите от държавите 
членки. Тези консултации се осъществяват посредством съществуващите експертни групи или на ad hoc заседания с 
експерти от държавите членки, за които Комисията изпраща покани чрез постоянните представителства на всички 
държави членки. Държавите членки решават какви експерти да участват. На експертите от държавите членки се 
предоставят проектите на делегираните актове, проекта на дневен ред и всички други съответни документи, така че да 
имат достатъчно време за подготовка. 

5. В края на всяко заседание с експерти от държавите членки или при свързани с него последващи заседания службите 
на Комисията излагат заключенията, до които са достигнали в резултат на дискусиите, включително начина, по който 
ще вземат предвид мненията на експертите, и посочват действията, които възнамеряват да предприемат. Тези 
заключения се вписват в протокола от заседанието. 

6. В рамките на подготовката и съставянето на делегираните актове могат да бъдат проведени и консултации със 
заинтересовани страни. 

7. Ако съдържанието на проект на делегиран акт бъде променено по някакъв начин, Комисията дава на експертите от 
държавите членки възможността да реагират при необходимост в писмена форма на изменения вариант на проекта на 
делегиран акт. 

8. В обяснителния меморандум, придружаващ делегирания, акт се включва резюме на процеса на консултация. 

9. На редовни интервали от време Комисията представя индикативни списъци с планираните делегирани актове.
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(*) Особеностите на процедурата за изготвянето на регулаторните технически стандарти, описана в регламентите за европейските надзорни 
органи [ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски 
надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на 
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12), Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48) и 
Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен 
орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84)] (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, ще бъдат взети 
предвид, без да се засягат договореностите за консултирането, установени в настоящото споразумение.
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10. При подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията гарантира, че всички документи, включително 
проектите на актовете, се предават своевременно и едновременно на Европейския парламент, Съвета и експертите от 
държавите членки. 

11. Ако сметнат за необходимо, Европейският парламент и Съветът могат да изпращат свои експерти на заседанията на 
експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове, на които са поканени 
експертите от държавите членки. За тази цел Европейският парламент и Съветът получават плана за следващите 
месеци и покани за всички експертни заседания. 

12. Трите институции се информират взаимно за своите съответни функционални имейл адреси, които да се използват за 
изпращането и получаването на всички документи, свързани с делегираните актове. След като посоченият в точка 29 
от настоящото споразумение регистър бъде създаден, той се използва за тази цел. 

III. Договорености за предаването на документи и изчисляване на сроковете 

13. Чрез подходящ механизъм Комисията предава официално делегираните актове на Европейския парламент и на Съвета. 
Класифицираните документи се обработват съгласно вътрешните административни процедури, изготвени от всяка 
институция, с цел да се осигурят всички необходими гаранции. 

14. За да се гарантира, че Европейският парламент и Съветът са в състояние да упражняват правата, предвидени в член 
290 от ДФЕС, в сроковете, посочени във всеки основен акт, Комисията няма да предава делегирани актове през 
следните периоди: 

— от 22 декември до 6 януари; 

— от 15 юли до 20 август. 

Тези периоди се прилагат само когато срокът за представяне на възражения се основава на точка 18. 

Тези периоди не се прилагат по отношение на делегирани актове, приети по процедурата по спешност, посочена в 
част VI от настоящото Общо споразумение. В случай че делегиран акт бъде приет по процедурата по спешност по 
време на един от периодите, посочени в първа алинея, крайният срок за представяне на възражения, предвиден в 
основния акт, започва да тече едва след приключването на съответния период. 

До месец октомври на годината, предшестваща изборите за Европейски парламент, трите институции постигат 
съгласие по договореност за нотификацията относно делегираните актове по време на прекъсване работата за провеж 
дането на изборите. 

15. Срокът за представяне на възражения започва да тече, когато Европейският парламент и Съветът получат текста на 
делегирания акт на всички официални езици. 

IV. Продължителност на делегирането 

16. С основния акт на Комисията може да се предостави правомощието да приема делегирани актове за неопределен или 
определен срок. 

17. Когато е предвиден определен срок, основният акт следва по принцип да предвижда удължаването на срока на 
делегирането на правомощия да става с мълчаливо съгласие и за периоди със същата продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължаване, но не по-късно от три месеца 
преди изтичането на дадения период. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от 
девет месеца преди края на всеки период. Тази точка не засяга правото на Европейския парламент или на Съвета да 
оттеглят делегирането. 

V. Срокове за представяне на възражения от Европейския парламент и Съвета 

18. Без да се засяга процедурата по спешност, срокът за представяне на възражения, определен за всеки отделен случай 
във всеки основен акт, следва по принцип да бъде не по-кратък от два месеца с възможност за удължаване с два 
месеца за всяка институция (Европейския парламент или Съвета) по нейна инициатива.
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19. Делегираният акт обаче може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и може да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си 
да не представят възражения. 

VI. Процедура по спешност 

20. Процедурата по спешност следва да е запазена за изключителни случаи, като например въпроси от областта на 
сигурността и безопасността, защитата на здравето и безопасността или външните отношения, включително хума 
нитарни кризи. Европейският парламент и Съветът следва да обосновават избора на процедурата по спешност в 
основния акт. В основния акт са посочени случаите, в които трябва да се използва процедурата по спешност. 

21. Комисията поема ангажимент да предоставя на Европейския парламент и на Съвета пълна информация относно 
възможността за приемане на делегиран акт по процедурата по спешност. Веднага щом службите на Комисията 
предвидят подобна възможност, те неофициално предупреждават секретариатите на Европейския парламент и на 
Съвета за това на функционалните имейл адреси, посочени в точка 12. 

22. Делегиран акт, приет съгласно процедурата по спешност, влиза в сила незабавно и се прилага, докато не бъде 
представено възражение в срока, предвиден в основния акт. При възражение от страна на Европейския парламент 
или на Съвета, Комисията отменя акта незабавно, след нотифициране от странана Европейския парламент или на 
Съвета на решението, с което се представят възражения. 

23. Когато делегиран акт, приет съгласно процедурата по спешност, се нотифицира на Европейския парламент и Съвета, 
Комисията посочва причините за използването на тази процедура. 

VII. Публикуване в Официален вестник 

24. Делегираните актове се публикуват в серия L на Официален вестник на Европейския съюз едва след изтичането на 
срока за представяне на възражения, с изключение на посочените в точка 19 обстоятелства. Делегираните актове, 
приети съгласно процедурата по спешност, се публикуват незабавно. 

25. Без да се засята действието на член 297от ДФЕС, решенията на Европейския парламент или на Съвета за оттегляне на 
делегирането на правомощие, за представяне на възражения срещу делегиран акт, приет съгласно процедурата по 
спешност, или за възражения срещу подновяването на делегирането на правомощие с мълчаливо съгласие също се 
публикуват в серия L на Официален вестник на Европейския съюз. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

26. Комисията също публикува в Официален вестник на Европейския съюз решения за отмяна на делегирани актове, 
приети съгласно процедурата по спешност. 

VIII. Взаимен обмен на информация, по-специално при оттегляне на делегирането 

27. При упражняването на правата си, свързани с прилагането на условията, установени в основния акт, Европейският 
парламент и Съветът ще се информират взаимно и ще информират Комисията. 

28. Когато Европейският парламент или Съветът започне процедура, която би могла да доведе до оттегляне на делеги 
рането на правомощие, той ще информира останалите две институции най-късно един месец, преди да вземе 
решението за оттегляне.
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Допълнение 

Стандартни клаузи 

Съображение: 

С цел … [описание на целта] на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с [съдържание и приложно поле]. От особена 
важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на 
експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституцио 
налното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едно 
временно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на 
експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. 

Член(ове), с който(които) се делегира правомощиe 

Комисията [приема/На Комисията се предоставя правомощието да приема] делегирани актове в съответствие с член [А] във 
връзка с [съдържание и приложно поле]. 

В случаите, в които се прилага процедурата по спешност, се добавя следната допълнителна алинея: 

Когато в случай на … [съдържание и приложно поле], това се налага поради наложителни причини за спешност, към 
делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член [Б]. 

Член [А] 

Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия 
член условия. 

[продължителност] 

Вариант 1: 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член(ове) …, се предоставя на Комисията за неопределен срок, 
считано от … [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или всяка друга дата, определена от 
съзаконодателите]. 

Вариант 2: 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член(ове), се предоставя на Комисията за срок от … години, 
считано от … [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или друга, определена от съзаконодателите 
дата].. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането 
на …-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца 
преди изтичането на всеки срок. 

Вариант 3: 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член(ове) …, се предоставя на Комисията за срок от … години, 
считано от … [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или друга, определена от съзаконодателите 
дата]. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член(ове)…, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз 
или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в 
съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 
13 април 2016 година.

BG 12.5.2016 г. Официален вестник на Европейския съюз L 123/13
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5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на 
Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно член(ове) …, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не 
са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма 
да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета. 

В случаите, в които се прилага процедурата по спешност, се добавя следният допълнителен член: 

Член [Б] 

Процедура по спешност 

1. Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат пред 
ставени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и 
Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност. 

2. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в 
член [А], параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Евро 
пейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

BG L 123/14 Официален вестник на Европейския съюз 12.5.2016 г.
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II 

(Незаконодателни актове) 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА КОМИСИЯТА ПО ПОВОД ПРИЕМАНЕТО НА 
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ОТ 

13 АПРИЛ 2016 Г. 

Европейският парламент и Комисията считат, че споразумението (1) отразява равновесието между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията и между съответните им компетентности, както са посочени в Договорите. 

То не засяга Рамковото споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и 
Европейската комисия (2).  

13.5.2016 г. L 124/1 Официален вестник на Европейския съюз BG    

(1) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
(2) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47. 
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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА ОТ
19 АПРИЛ 1995 Г. ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА

ПРАВОТО НА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ1

Европейският парламент, Съветът и Комисията,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и
стомана, и по-специално член 20б от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално
член 193 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
и по-специално член 107б от него,

като имат предвид, че редът и условията за упражняване на правото на разследване на
Европейския парламент трябва да бъдат определени при надлежно зачитане на
разпоредбите, залегнали в Договорите за създаване на Европейските общности,

като имат предвид, че временните анкетни комисии трябва да разполагат с
необходимите за изпълнението на функциите им средства; като имат предвид, че за тази
цел е от особено значение държавите-членки, институциите и органите на Европейските
общности да вземат всички мерки за улесняване на изпълнението на тези функции,

като имат предвид, че тайната и поверителността на работата на временните анкетни
комисии трябва да бъдат защитени,

като имат предвид, че по искане на една от трите заинтересовани институции, редът и
условията за упражняване на правото на разследване могат да бъдат преразгледани от
края на текущия мандат на Европейския парламент в светлината на натрупания опит,

С ОБЩО СЪГЛАСИЕ ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се определят редът и условията за упражняване на правото на
разследване на Европейския парламент, в съответствие с член 20б от Договора за
създаване на Европейската общност за въглища и стомана, член 193 от Договора за
създаване на Европейската общност и член 107б от Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия.

Член 2

1. Съгласно условията и ограниченията, установени в посочените в член 1 договори
и в процеса на изпълнението на функциите си, по искане на една четвърт от своите
членове Европейският парламент може, да създаде временна анкетна комисия за
разследване на твърдения за нарушения или лошо администриране при прилагането на
общностното право, които могат да са извършени от институция или орган на

1ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1.
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Европейските общности, на орган на публичната администрация на държава членка или
на лица, които са овластени от общностното право да го привеждат в изпълнение.

Европейският парламент определя състава и вътрешния правилник за дейността на
временните анкетни комисии.

Решението за създаване на временна анкетна комисия, в което се уточняват по-
специално нейната цел и срока за представянето на доклада ѝ, се публикува в Официален
вестник на Европейските общности.

2. Временната анкетна комисия изпълнява функциите си в съответствие с
правомощията, предоставени от Договорите на институциите и органите на
Европейските общности.

Членовете на временната анкетна комисия и всички други лица, на които във връзка с
техните функции са станали известни факти, информация, сведения, документи или
предмети, по отношение на които трябва да се спазва поверителност съгласно
разпоредбите, приети от държава-членка или от институция на Общността, са длъжни,
дори след преустановяване на функциите им, да ги пазят в тайна от всяко
неупълномощено лице и от обществеността.

Изслушванията и даването на показания са публични. Те се провеждат при закрити
врати, ако това е поискано от една четвърт от членовете на анкетната комисия или от
общностните или национални органи, или когато временната анкетна комисия
разглежда секретна информация. Свидетелите и експертите имат право да правят
изявления или да дават показания при закрити врати.

3. Въпроси, които са предмет на спор пред национален съд или съд на Общността,
не могат да бъдат разследвани от временна анкетна комисия до приключването на
съдебното производство.

В срок до два месеца от публикацията по параграф 1 или от информирането на
Комисията относно твърдение, направено пред временна анкетна комисия, за нарушение
на общностното право от страна на държава членка, Комисията може да уведоми
Европейския парламент, че въпрос, който следва да бъде проучен от временна анкетна
комисия, е обект на общностна досъдебна процедура; в такъв случай временната анкетна
комисия взема всички необходими мерки, за да даде възможност на Комисията напълно
да упражни правомощията, предоставени ѝ от Договорите.

4. Временната анкетна комисия преустановява съществуването си с представянето
на своя доклад в рамките на определения при създаването ѝ срок или най-късно с
изтичането на период, не по-дълъг от дванадесет месеца от датата на създаването ѝ, и
във всички случаи — с края на парламентарния мандат.

Европейският парламент може, с мотивирано решение, да удължи дванадесетмесечния
период два пъти с по три месеца. Това решение се публикува в Официален вестник на
Европейските общности.

5. Не може да се създава, нито да се възобновява временна анкетна комисия във
връзка с въпроси, по които вече е проведено разследване от временна анкетна комисия,
преди изтичането на най-малко дванадесет месеца от представянето на доклада от това
разследване или от приключването на задачата ѝ, освен ако са възникнали нови факти.
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Член 3

1. Временната анкетна комисия провежда разследванията, необходими за
установяване на истинността на твърденията за нарушения или лошо при прилагането
на общностното право съгласно посочените по-долу условия.

2. Временната анкетна комисия може да покани институция или орган на
Европейските общности, или правителството на държава членка да определят свой член,
който да вземе участие в работата й.

3. С мотивирано искане на временната анкетна комисия заинтересуваните държави-
членки и институциите или органите на Европейските общности определят
длъжностното лице или служителя, когото упълномощават да се яви пред временната
анкетна комисия, освен ако съображения за секретност или за обществена или
национална сигурност налагат друго по силата на национално или общностно
законодателство.

Съответните длъжностни лица или други служители се изказват от името и съгласно
инструкциите на своите правителства или институции. Те остават обвързани със
задълженията, произтичащи от съответните норми, на които са подчинени.

4. Властите на държавите-членки и институциите или органите на Европейските
общности предоставят на временната анкетна комисия, ако тя поиска това или по тяхна
собствена инициатива, необходимите за изпълнението на функциите ѝ документи, освен
ако са възпрепятствани да го сторят от съображения за секретност или за обществената
или национална сигурност, произтичащи от национални или общностни закони или
разпоредби.

5. Параграфи 3 и 4 не накърняват разпоредбите на държавите-членки, които
забраняват явяването на длъжностни лица или изпращането на документи.

Всяка пречка, породена от съображения за секретност, за обществена или национална
сигурност или от разпоредбите по алинея първа, се съобщава на Европейския парламент
от представител, упълномощен да ангажира правителството на заинтересуваната
държава-членка или съответната институция

6. Институциите или органите на Европейските общности не предоставят на
временната анкетна комисия документи, произхождащи от някоя държава членка, без
първо да информират съответната държава.

Те не предават на временната анкетна комисия никакви документи, за които се прилага
параграф 5, без първо да са получили съгласието на съответната държава-членка.

7. Разпоредбите на параграфи 3, 4 и 5 се прилагат спрямо физически или
юридически лица, овластени от общностното право да го привеждат в изпълнение.

8. Доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ, временната анкетна
комисия може да поиска от всяко лице да даде показания пред нея. Ако поименното
упоменаване на дадено лице в процеса на разследване може да навреди на това лице,
временната анкетна комисия го информира за това; тя  изслушва това лице, ако то поиска
това.
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Член 4

1. Информацията, получена от временната анкетна комисия, се използва
единствено за изпълнението на функциите ѝ. Тя не може да се огласява публично, ако
съдържа материали със секретен или поверителен характер или споменава поименно
лица.

Европейският парламент приема административни мерки и процедурни правила,
необходими за защитата на секретността и поверителността на работата на временните
анкетни комисии.

2. Докладът на временната анкетна комисия се внася в Европейския парламент,
който може да реши да го огласи публично съгласно условията на параграф 1.

3. Европейският парламент може да изпрати на институциите или органите на
Европейските общности, или на държавите-членки всякакви препоръки, които приеме
на базата на доклада на временната анкетна комисия. Те извличат от тях изводите, които
смятат за уместни.

Член 5

Всяко съобщение, предназначено за националните власти на държавите-членки за
целите на прилагането на настоящото решение, се прави чрез техните постоянни
представителства към Европейския съюз.

Член 6

По молба на Европейския парламент, Съвета или Комисията, горепосочените правила
могат да бъдат преразгледани считано от края на текущия мандат на Европейския
парламент, в светлината на натрупания опит.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейските общности.
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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 18 НОЕМВРИ 1999 Г. ОТНОСНО
РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ИЗМАМИ, КОРУПЦИЯ И ВСЯКАКВИ НЕЗАКОННИ
ДЕЙСТВИЯ, УВРЕЖДАЩИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩНОСТИТЕ

Европейският парламент,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член
199 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,
и по-специално член 25 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и
по-специално член 112 от него,

като взе предвид Правилника за дейността си, и по-специално член 186, буква в)1 от него,

като има предвид, че:

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета2 и Регламент
(Евратом) № 1074/19993 на Съвета относно разследванията, провеждани от
Европейската служба за борба с измамите, предвиждат, че Службата започва и провежда
административни разследвания в институциите, органите, службите и агенциите,
учредени с или въз основа на Договора за ЕО или на Договора за Евратом,

Отговорността на Европейската служба за борба с измамите, както е установена от
Комисията, се простира отвъд защитата на финансовите интереси, като обхваща всички
дейности, свързани с необходимостта да се предпазят интересите на Общността от
неправомерни действия, които биха предизвикали административно или наказателно
преследване,

Обхватът на борбата срещу измамите трябва да се разшири, а ефективността ѝ да се
засили, като се използват наличните специализирани познания в областта на
административните разследвания,

Следователно, въз основа на административната си автономия, всички институции,
органи, служби и агенции трябва да възложат на Службата задачата да провежда
вътрешни административни разследвания с цел да се разкрият сериозни случаи,
свързани с изпълнението на служебни задължения, които могат да представляват
неизпълнение на задълженията на длъжностните лица и другите служители на
Общностите по смисъла на членове 11, 12, втори и трети параграф, членове 13, 14, 16 и
17, първи параграф от Правилника за длъжностните лица и условията за наемане на
работа на другите служители на Европейските общности (наричан оттук нататък
"Правилник за служителите"), увреждат интересите на тези Общности и е възможно да
доведат до дисциплинарно или в определени случаи, до наказателно преследване, или
представляват сериозно нарушение по смисъла на член 22 от Правилника за
служителите, или неизпълнение на аналогичните задължения на членовете или

1Заличен член.
2ОВ L 136 от 31.5.1999 г., стр. 1.
3ОВ L 136 от 31.5.1999 г., стр. 8.
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персонала на Европейския парламент, спрямо които Правилникът за служителите се
прилага,

Тези разследвания трябва да се извършват при пълно спазване на съответните
разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, в частност
Протокола за привилегиите и имунитетите, на текстовете по прилагането им и на
Правилника за служителите,

Тези разследвания трябва да се извършват при равностойни условия във всички
институции, органи, служби и агенции на Общността; възлагането на тази задача на
Службата не трябва да засяга отговорностите на самите институции, органи, служби или
агенции и по никакъв начин не трябва да намалява правната защита на засегнатите лица,

До приемане на измененията на Правилника за служителите, трябва да бъдат установени
практически правила относно съдействието, което членовете на институциите и
органите, управителите на служби и агенции и длъжностните лица и другите служители
на институциите, органите, службите и агенциите оказват във връзка с гладкото
протичане на вътрешните разследвания,

РЕШИ СЛЕДНОТО:

Член 1

Задължение за сътрудничество със Службата

Генералният секретар, службите и всички длъжностни лица или други служители на
Европейския парламент са длъжни да сътрудничат напълно на служителите на Службата
и да оказват всяка необходима за разследването подкрепа. За тази цел те предоставят на
служителите на Службата всякаква полезна информация и обяснения.

Без да се накърняват съответните разпоредби на Договорите за създаване на
Европейските общности, и по-специално на Протокола за привилегиите и имунитетите,
и на текстовете по прилагането им, членовете на Европейския парламент сътрудничат
напълно на Службата.

Член 2

Задължение за предоставяне на информация

Всяко длъжностно лице или друг служител на Европейския парламент, на когото станат
известни сведения, пораждащи предположение за наличието на възможни случаи на
измама, корупция или всякакви други незаконни действия, увреждащи интересите на
Общностите, или за сериозни случаи, свързани с изпълнението на служебни задължения,
които могат да представляват неизпълнение на задълженията на длъжностните лица или
другите служители на Общностите или на персонала, спрямо когото Правилникът за
служителите не се прилага, които могат да доведат до дисциплинарно или в определени
случаи - до наказателно преследване, уведомява своевременно ръководителя на отдела
си или главния директор или ако го счете за полезно, своя главен секретар или директно
Службата, когато става въпрос за длъжностно лице, служител или друг член на
персонала, спрямо когото Правилникът за служителите не се прилага, а в случай на
неизпълнение на аналогичните задължения на членовете на Парламента — председателя
на Европейския парламент.
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Председателят, генералният секретар, генералните директори и ръководителите на
отдели на Европейския парламент своевременно предават на Службата всички сведения,
които са им известни и от които може да се предположи наличието на нередности по
смисъла на първи параграф.

Длъжностните лица или другите служители на Европейския парламент не бива в
никакъв случай да бъдат подлагани на несправедливо или дискриминиращо отношение
в резултат на това, че са съобщили информацията по първи и втори параграф.

Членовете на Парламента, на които станат известни факти по смисъла на първи
параграф, информират председателя на Парламента или ако счетат за полезно —
директно Службата.

Настоящият член се прилага, без да се накърняват изискванията за поверителност,
установени със закон или с Правилника за дейността на Европейския парламент.

Член 3

Помощ от отдела за сигурност

По искане на директора на Службата отделът за сигурност на Европейския парламент
подпомага Службата при практическото провеждане на разследванията.

Член 4

Имунитет и право на отказ да се дадат показания

Правилата за парламентарния имунитет и за правото на членовете на Парламента да
откажат да дадат показания остават непроменени.

Член 5

Информиране на заинтересованата страна

Когато е възможно да бъде замесен член на Парламента, длъжностно лице или друг
служител, заинтересованата страна се информира бързо, ако това не е в ущърб на
разследването. Във всеки случай, при приключване на разследването не могат да се
правят заключения, споменаващи поименно член, длъжностно лице или друг служител
на Европейския парламент, ако на заинтересованата страна не е била дадена
възможността да изрази мнението си по всички отнасящи се до нея факти.

В случаи, когато за целите на разследването е необходимо да се пази пълна тайна и се
налага използването на процедури за разследване, които са от компетентността на
национален съдебен орган, изпълнението на задължението да се покани членът,
длъжностното лице или служителят на Европейския парламент да изрази мнението си,
може да бъде отложено по споразумение съответно с председателя на Парламента — ако
става въпрос за член на Парламента, или с генералния секретар — ако става въпрос за
длъжностно лице или друг служител.
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Член 6

Информация за приключване на разследването без предприемане на последващи
действия

Ако след проведено вътрешно разследване няма достатъчно данни за повдигане на
каквото и да е обвинение срещу член, длъжностно лице или друг служител на
Европейския парламент, който е бил обект на това разследване, образуваното срещу
него вътрешно разследване се прекратява, без да се предприемат последващи действия,
с решение на директора на Службата, който уведомява заинтересованата страна в
писмена форма.

Член 7

Снемане на имунитет

Всички искания от национален полицейски или съдебен орган относно снемането на
имунитета срещу съдебно преследване на длъжностно лице или друг служител на
Европейския парламент във връзка с възможни случаи на измама, корупция или
всякакви други незаконни действия се предават на директора на Службата за становище.
Службата се уведомява, ако дадено искане за снемане на имунитет се отнася за член на
Европейския парламент.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му от Европейския парламент.

Б4_Решение на Парламента за вътрешните разследвания във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви 
незаконни действия, увреждащи интересите на Общностите

- 72 - 



II 

(Незаконодателни актове) 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската централна 
банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и 
надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките 

на единния надзорен механизъм 

(2013/694/ЕС) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, 

— като взеха предвид Договора за Европейския съюз, 

— като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 6 от него, 

— като взеха предвид Правилника за дейността на Парламента, и по-специално член 127, параграф 1 от него, 

— като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската 
централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните инсти 
туции ( 1 ), и по-специално член 20, параграф 8 и параграф 9 от него, 

— като взеха предвид съвместното изявление на председателя на Европейския парламент и на председателя на Евро 
пейската централна банка при гласуването на Парламента за приемане на Регламент (ЕС) № 1024/2013, 

А. като имат предвид, че Регламент (ЕС) № 1024 /2013 възлага на Европейската централна банка (ЕЦБ) конкретни задачи 
относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, с цел да се допринесе за сигур 
ността и стабилността на кредитните институции и стабилността на финансовата система в рамките на Европейския 
съюз и всяка държава членка, участваща в единния надзорен механизъм (ЕНМ); 

Б. като имат предвид, че съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1024 /2013 ЕЦБ е компетентният орган за изпълнението 
на надзорните задачи, възложени ѝ с този регламент; 

В. като имат предвид, че възлагането на надзорни задачи предполага значителна отговорност за ЕЦБ да допринася за 
финансовата стабилност в рамките на Съюза, като използва надзорните си правомощия по възможно най-ефективния и 
пропорционален начин; 

Г. като имат предвид, че всяко предоставяне на надзорни правомощия на равнището на Съюза следва да бъде балансирано 
чрез подходящи изисквания за отчетност; поради това съгласно член 20 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ следва да 
се отчита за прилагането на посочения регламент пред Парламента и пред Съвета, в качеството им на демократични 
легитимни институции, представляващи гражданите на Съюза и на държавите членки; 

Д. като имат предвид, че съгласно член 20, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ следва да оказва лоялно 
сътрудничество при провеждането на всякакви разследвания от страна на Парламента, в съответствие с разпоредбите на 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

Е. като имат предвид, че съгласно член 20, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, при поискване, председателят на 
Надзорния съвет на ЕЦБ трябва да провежда поверителни устни обсъждания при закрити врати с председателя и 
заместник-председателите на компетентната комисия на Парламента във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ, когато тези 
обсъждания са необходими за упражняване на правомощията на Парламента съгласно ДФЕС; като имат предвид, че 
този член изисква условията и редът за организирането на тези обсъждания да гарантират пълна поверителност в 
съответствие със задълженията за поверителност, наложени на ЕЦБ като компетентен орган съгласно съответното 
законодателство на Съюза;

BG 30.11.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 320/1 

( 1 ) ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
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Ж. като имат предвид, че съгласно член 15, параграф 1 от ДФЕС институциите на Съюза работят при възможно най- 
голямо зачитане на принципа на откритост; като имат предвид, че условията, при които даден документ на ЕЦБ се 
счита за поверителен, са посочени в Решение 2004/258/ЕО на ЕЦБ (ЕЦБ/2004/3) ( 1 ); като имат предвид, че съгласно 
това решение всеки гражданин на ЕС и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в 
държава членка, има право на достъп до документите на ЕЦБ, при спазване на условията и ограниченията, определени в 
това решение; като имат предвид, че в съответствие с това решение ЕЦБ следва да отказва предоставянето на 
информация в случаите, когато определени обществени или частни интереси могат да бъдат засегнати; 

З. като имат предвид, че оповестяването на информация, свързана с пруденциалния надзор над кредитните институции, не 
зависи само от ЕЦБ, а подлежи на ограниченията и условията, определени в съответното законодателство на Съюза, 
които се отнасят както за Парламента, така и за ЕЦБ; като имат предвид, че съгласно член 37.2 от Устава на 
Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка („Устава на ЕСЦБ“) спрямо лицата, 
получили достъп до данни, за които въз основа на законодателството на Съюза съществува задължение за пазене на 
тайна, се прилагат разпоредбите на това законодателство; 

И. като имат предвид, че в съображение 55 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се уточнява, че всички задължения за 
докладване пред Парламента следва да отговарят на съответните изисквания за пазене на професионална тайна; като 
имат предвид, че съгласно съображение 74 и член 27, параграф 1 от този регламент за членовете на Надзорния съвет, 
за ръководния комитет, за персонала на ЕЦБ и командированите служители от участващите държави членки, които 
изпълняват задължения по надзора, се прилагат изискванията за пазене на професионална тайна, посочени в член 37 от 
Устава на ЕСЦБ, както и в съответните правни актове на Съюза; като имат предвид, че съгласно член 339 от ДФЕС и 
член 37 от Устава на ЕСЦБ членовете на органите за вземане на решения и персоналът на ЕЦБ и на националните 
централни банки са обвързани от задължението за пазене на професионална тайна; 

Й. като имат предвид, че съгласно член 10, параграф 4 от Устава на ЕСЦБ разискванията на заседанията на Управителния 
съвет на ЕЦБ са поверителни; 

К. като имат предвид, че съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 за изпълнението на задачите, 
възложени ѝ по силата на този регламент, ЕЦБ прилага цялото приложимо право на Съюза, а когато то се състои от 
директиви — националното законодателство за транспониране на тези директиви; 

Л. като имат предвид, че при бъдещи изменения или приемане на съответни бъдещи нормативни актове разпоредбите на 
правото на Съюза, уреждащи обработката на информация, считана за поверителна, и по-специално членове 53 — 62 
от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), налагат строги задължения за пазене на профе 
сионална тайна от компетентните органи и техните служители по надзора над кредитните институции; като имат 
предвид, че всички лица, които работят или са работили за компетентните органи, са обвързани от задължението за 
пазене на професионална тайна; като имат предвид, че поверителната информация, която те получават при изпълнение 
на служебните си задължения, може да се разкрива единствено в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да 
се идентифицират отделните кредитни институции, като това не касае случаите, попадащи в приложното поле на 
наказателното право; 

М. като имат предвид, че съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 за изпълнението на възложените 
ѝ с този регламент задачи ЕЦБ има право, при ограниченията и условията, посочени в приложимото право на Съюза, да 
обменя информация с национални органи и служби или такива на Съюза, когато приложимото право на Съюза 
позволява на националните компетентни органи да предоставят информация на тези субекти или когато държавите 
членки могат да предвидят предоставянето на такава информация съгласно приложимото право на Съюза; 

Н. като имат предвид, че нарушаването на изискванията за пазене на професионална тайна по отношение на информацията 
за надзора следва да води до подходящи санкции; като имат предвид, че Парламентът следва да предвиди подходяща 
рамка за проследяване на всички случаи на нарушения на принципа на поверителност от страна на членове или 
служители на Парламента; 

О. като имат предвид, че организационното отделяне на служителите на ЕЦБ, които участват в изпълнението на 
надзорните задачи на ЕЦБ, от служителите, участващи в изпълнението на задачите, свързани с паричната политика, 
трябва да се извършва при пълно спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1024/2013; 

П. като имат предвид, че това споразумение не включва обмена на поверителна информация по отношение на паричната 
политика или други задачи на ЕЦБ, които не са част от задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013; 

Р. като имат предвид, че настоящото споразумение не засяга задължението за отчетност на националните компетентни 
органи пред националните парламенти съгласно националното законодателство;

BG L 320/2 Официален вестник на Европейския съюз 30.11.2013 г. 

( 1 ) Решение 2004/258/ЕО на Европейската централна банка от 4 март 2004 г. относно публичния достъп до документите на Европейската 
централна банка (ЕЦБ/2004/3) (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42). 

( 2 ) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на 
Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
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С. като имат предвид, че това споразумение не включва, нито засяга задължението за отчетност и докладване на единния 
надзорен механизъм пред Съвета, Комисията или националните парламенти; 

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ: 

I. ОТЧЕТНОСТ, ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

1. Доклади 

— Всяка година ЕЦБ представя доклад пред Парламента 
(„годишен доклад“) за изпълнението на задачите, които 
са ѝ възложени по силата на Регламент (ЕС) № 
1024/2013. Председателят на Надзорния съвет 
представя годишния доклад пред Парламента на 
публично изслушване. Проектът на годишния доклад се 
предоставя на Парламента, при условията на повери 
телност, на един от официалните езици на Съюза 
четири работни дни преди изслушването. Преводите на 
всички официални езици на Съюза се предоставят 
впоследствие. Годишният доклад включва, inter alia: 

i. изпълнение на надзорните задачи; 

ii. споделяне на задачите с националните надзорни 
органи; 

iii. сътрудничество с други компетентни национални 
органи или органи на Съюза; 

iv. отделяне на задачите, свързани с паричната 
политика, от надзорните задачи; 

v. развитие на надзорната структура и служителите по 
надзора, включително броя и националностите на 
командированите национални експерти; 

vi. прилагане на Кодекса за поведение; 

vii. метод на изчисление и размер на таксите за надзор; 

viii. бюджет за надзорните задачи; 

ix. опит във връзка с докладването въз основа на член 
23 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 (докладване на 
нарушения). 

— По време на началния етап, посочен в член 33, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ представя пред 
Парламента тримесечни доклади за напредъка по опера 
тивното изпълнение на регламента, които включват, inter 
alia: 

i. вътрешната подготовка, организация и планиране на 
работата; 

ii. конкретните мерки, предприети във връзка с изпъл 
нението на изискването за отделяне на функциите по 
паричната политика от надзорните функции; 

iii. сътрудничеството с други компетентни национални 
органи или органи на Съюза; 

iv. евентуални пречки пред ЕЦБ при подготовката на 
надзорните ѝ задачи; 

v. евентуални събития, пораждащи безпокойство, или 
промени в Кодекса за поведение; 

— ЕЦБ публикува годишния доклад на интернет страницата 
на ЕНМ. Информационната гореща линия чрез елек 
тронна поща на ЕЦБ ще бъде разширена, с цел 
разглеждане по-специално на въпроси, свързани с ЕНМ, 
като ЕЦБ ще публикува получената чрез електронна 
поща обратна информация в раздела „Често задавани 
въпроси“ на интернет страницата на ЕНМ. 

2. Изслушвания и поверителни устни обсъждания 

— Председателят на Надзорния съвет участва в редовни 
публични изслушвания относно изпълнението на 
надзорните задачи, по искане на компетентната 
комисия на Парламента. Компетентната комисия на 
Парламента и ЕЦБ съгласуват график за провеждането 
на две такива изслушвания през следващата година. Евен 
туални искания за промени в съгласувания график се 
отправят в писмен вид. 

— Освен това председателят на Надзорния съвет може да 
бъде поканен на допълнителни ad hoc срещи за размяна 
на мнения с компетентната комисия на Парламента по 
въпроси, свързани с надзора. 

— Когато това е необходимо за упражняването на право 
мощията на Парламента съгласно ДФЕС и правото на ЕС, 
председателят на компетентната комисия може да поиска 
в писмена форма провеждането на специални пове 
рителни срещи с председателя на Надзорния съвет, 
като изложи основанията си за това. Тези срещи се 
провеждат на дата, договорена по взаимно съгласие. 

— Всички участници в специалните поверителни срещи 
подлежат на изискванията за поверителност, които са 
еквивалентни на изискванията, важащи за членовете на 
Надзорния съвет и служителите на ЕЦБ по надзора. 

— При обосновано искане от страна на председателя на 
Надзорния съвет или председателя на компетентната 
комисия на Парламента и по взаимно съгласие, при 
провеждането на редовните изслушвания, размяна

BG 30.11.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 320/3
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на мнения ad hoc и поверителните срещи могат да 
присъстват представители на ЕЦБ в Надзорния съвет 
или висши служители по надзора (генерални директори 
или техните заместници). 

— Принципът на откритост на институциите на Съюза в 
съответствие с ДФЕС се прилага за ЕНМ. При провеж 
дането на обсъжданията в рамките на специални пове 
рителни срещи се следва принципът на откритост, като 
се вземат предвид съответните обстоятелства. Това 
включва обмена на поверителна информация относно 
изпълнението на надзорните задачи в рамките на огра 
ниченията, определени от правото на Съюза. Предоста 
вянето на информация може да се ограничава чрез пред 
видени в закона ограничения относно поверителността. 

— Служители на Парламента и на ЕЦБ не могат да 
разкриват информация, получена при изпълнение на 
техните служебни задължения във връзка със задачите, 
възложени на ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 
1024/2013, дори след прекратяване на тези служебни 
задължения или напускане на заеманата длъжност. 

— Редовните изслушвания, размяна на мнения ad hoc и 
поверителните срещи могат да включват всички 
аспекти от дейността и функционирането на ЕНМ, 
попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1024/2013. 

— По време на поверителните срещи не се води протокол, 
нито се прави друг запис. Не се прави изявление за 
пресата или други медии. Всеки участник в повери 
телните обсъждания подписва всеки път тържествена 
декларация да не разпространява съдържанието на тези 
обсъждания пред трети лица. 

— Единствено председателят на Надзорния съвет и пред 
седателят и заместник-председателите на компетентната 
комисия на Парламента могат да присъстват на повери 
телните срещи. Председателят на Надзорния съвет и 
председателят и заместник-председателите на компет 
ентната комисия на Парламента могат да бъдат придру 
жавани от двама служители, съответно от ЕЦБ и от 
секретариата на Парламента. 

3. Отговаряне на въпроси 

— ЕЦБ отговаря писмено на писмени въпроси, зададени ѝ 
от Парламента. Тези въпроси се отправят към пред 
седателя на Надзорния съвет посредством председателя 
на компетентната комисия на Парламента. На 
въпросите се отговаря възможно най-бързо, като във 
всички случаи срокът за това не надвишава пет 
седмици от предаването им на ЕЦБ. 

— ЕЦБ и Парламентът определят специален раздел на 
своите интернет страници за публикуване на горепосо 
чените въпроси и отговори. 

4. Достъп до информация 

— ЕЦБ предоставя на компетентната комисия на 
Парламента най-малко запис от заседанията на 
Надзорния съвет, който е подробен и съдържателен и 
който дава възможност да се разберат обсъжданията, 
включително и анотиран списък с взетите решения. В 
случай на възражение от страна на Управителния съвет 
спрямо проект на решение на Надзорния съвет съгласно 
разпоредбите на член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 
№ 1024/2013, председателят на ЕЦБ информира пред 
седателя на компетентната комисия на Парламента 
относно съображенията за това възражение, в съот 
ветствие с изискванията за поверителност, посочени в 
настоящото споразумение. 

— При ликвидация на кредитна институция евентуалната 
неповерителна информация, свързана с тази кредитна 
институция, се оповестява впоследствие, след отпадането 
на всички ограничения по отношение на предоставянето 
на съответната информация, свързани с изискванията за 
поверителност. 

— Таксите за надзора, както и обяснение за начина им на 
изчисление, се публикуват на интернет страницата на 
ЕЦБ. 

— ЕЦБ публикува на интернет страницата си ръководство за 
надзорните си практики. 

5. Защита на класифицирана информация и документи на 
ЕЦБ 

— Парламентът въвежда гаранции и мерки, съответстващи 
на степента на чувствителност на информацията или 
документите на ЕЦБ, и уведомява ЕЦБ за това. При 
всички случаи оповестената информация или документи 
се използват само за целта, за която са предоставени. 

— Парламентът иска съгласието на ЕЦБ за разкриването на 
информация пред други лица или институции и двете 
институции си сътрудничат при всякакви съдебни, адми 
нистративни или други производства, при които се иска 
достъп до такава информация или документи. По 
отношение на всички или определени категории 
оповестена информация или документи ЕЦБ може да 
поиска от Парламента изготвянето на списък на лицата, 
имащи достъп до тази информация и документи. 

II. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР 

— ЕЦБ определя и оповестява публично критериите за 
подбор на председателя на Надзорния съвет, вклю 
чително и съответните умения, познания за финансовите 
институции и пазари и опит в областта на финансовия 
надзор и пруденциалния надзор на макроравнище. При 
определяне на критериите ЕЦБ цели прилагането на най- 
високи професионални стандарти и взема предвид необ 
ходимостта от защита на интересите на Съюза като цяло, 
както и осигуряването на многообразие в състава на 
Надзорния съвет.

BG L 320/4 Официален вестник на Европейския съюз 30.11.2013 г.
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— Две седмици преди Управителният съвет на ЕЦБ да 
публикува обявлението за свободната длъжност, вклю 
чително критериите за подбор и конкретния профил на 
длъжността, компетентната комисия на Парламента 
следва да бъде информирана за подробностите във 
връзка с „откритата процедура за подбор“, която Управи 
телният съвет възнамерява да приложи за подбора на 
председател. 

— Управителният съвет на ЕЦБ информира компетентната 
комисия на Парламента относно състава на множеството 
кандидати за длъжността председател (брой на канди 
датите, съвкупност от професионални умения, баланс 
по отношение на половете и националността и др.), 
както и относно метода за проверка на кандидатите, за 
да се състави списък с най-малко двама подбрани 
кандидати и евентуално да се изготви предложението 
на ЕЦБ. 

— ЕЦБ предоставя на компетентната комисия на 
Парламента списъка с подбраните кандидати за длъж 
ността председател на Надзорния съвет. ЕЦБ предоставя 
този списък най-малко три седмици преди да внесе 
своето предложение за назначаване на председателя. 

— Компетентната комисия на Парламента може да зададе 
въпроси на ЕЦБ във връзка с критериите за подбор и 
списъка с подбрани кандидати в срок до една седмица 
от получаването му. ЕЦБ отговаря на тези въпроси в 
писмена форма в рамките на две седмици. 

— Процесът на одобрение включва следните стъпки: 

— ЕЦБ предава на Парламента своите предложения за 
председател и заместник-председател, заедно с 
писмени обяснения на основанията за това. 

— В компетентната комисия на Парламента се провежда 
публично изслушване на предлаганите кандидати за 
председател и заместник-председател на Надзорния 
съвет. 

— Парламентът взема решение относно одобрението на 
предложените от ЕЦБ кандидати за председател и 
заместник-председател чрез гласуване в компетентната 
комисия и на пленарно заседание. Като цяло, с оглед 
на своя график Парламентът полага усилия да вземе 
това решение в шестседмичен срок от предаване на 
предложението. 

— Ако предложението за председател не бъде одобрено, 
ЕЦБ може да реши да използва множеството кандидати, 
първоначално кандидатствали за длъжността, или да 
започне нов процес за подбор, включително изготвяне 
и публикуване на ново обявление за свободната 
длъжност. 

— ЕЦБ представя на Парламента всяко предложение за 
отстраняване от длъжността на председателя или 
заместник-председателя и дава обяснения за това. 

— Процесът на одобрение включва: 

— гласуване на проект на резолюция в компетентната 
комисия на Парламента; както и 

— гласуване на тази резолюция на пленарно заседание, 
с цел одобрение или повдигане на възражение. 

— Когато Парламентът или Съветът информира ЕЦБ, че са 
изпълнени условията за отстраняване от длъжността на 
председателя или заместник-председателя на Надзорния 
съвет съгласно член 26, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 
1024/2013, ЕЦБ представя своите съображения в писмен 
вид в срок от четири седмици. 

III. РАЗСЛЕДВАНИЯ 

— Когато Парламентът учреди анкетна комисия съгласно 
член 226 от ДФЕС и Решение 95/167/ЕО, Евратом, 
ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията ( 1 ), 
ЕЦБ, в съответствие със законодателството на Съюза, 
подпомага анкетната комисия при изпълнението на 
нейните задачи в съответствие с принципа на лоялно 
сътрудничество. 

— Всички дейности на анкетната комисия, която ЕЦБ 
следва да подпомага, попадат в приложното поле на 
Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС. 

— ЕЦБ оказва лоялно сътрудничество при провеждането на 
всяко разследване от страна на Парламента, посочено в 
член 20, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, в 
обхвата на същата рамка, която се прилага и за 
анкетните комисии, и при същото ниво на защита на 
поверителността, което е предвидено в настоящото 
споразумение за устните поверителни срещи (I.2). 

— Всички лица, получили информацията, предоставена на 
Парламента при провеждането на разследвания, 
подлежат на изисквания за поверителност, еквивалентни 
на изискванията, важащи за членовете на Надзорния 
съвет и служителите на ЕЦБ по надзора, като Парла 
ментът и ЕЦБ се договарят за мерките, които да се 
приложат с цел гарантиране защитата на тази инфор 
мация. 

— Когато с оглед на защитата на обществен или частен 
интерес, призната в Решение 2004/258/ЕО, се изисква 
спазването на поверителност, Парламентът гарантира 
осигуряването на тази защита и не разпространява съдър 
жанието на съответната информация.

BG 30.11.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 320/5 

( 1 ) Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и 
условията за упражняване на правото на Европейския парламент да 
предприема разследване (ОВ L 78, 6.4.1995 г., стр. 1).
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— Правата и задълженията на институциите и органите на 
Съюза, посочени в Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС, 
се прилагат mutatis mutandis по отношение на ЕЦБ. 

— Всяка замяна на Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС с 
друг правен акт или промяната му води до предого 
варяне на част III от настоящото споразумение. До пости 
гането на ново споразумение относно съответните части 
настоящото споразумение продължава да се прилага, 
включително и Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС, в 
неговата версия към датата на подписване на настоящото 
споразумение. 

IV. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

— Преди приемането на Кодекса за поведение, посочен в 
член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, 
ЕЦБ информира компетентната комисия на Парламента 
относно основните елементи на предвиждания Кодекс за 
поведение. 

— При писмено искане от страна на компетентната комисия 
на Парламента, ЕЦБ информира Парламента в писмен 
вид за прилагането на Кодекса за поведение. ЕЦБ 
следва също така да информира Парламента относно 
необходимостта от актуализиране на Кодекса за пове 
дение. 

— В Кодекса за поведение се разглеждат въпроси, свързани с 
конфликт на интереси и се гарантира спазването на 
правилата за отделяне на функциите по надзора от 
тези, свързани с паричната политика. 

V. ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕ ОТ ЕЦБ 

— ЕЦБ надлежно информира компетентната комисия на 
Парламента относно процедурите (включително и 
графика), които тя е въвела за приемането на регламенти, 
решения, насоки и препоръки („актове“) на ЕЦБ, след 
провеждането на обществена консултация в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 1024/2013. 

— ЕЦБ информира компетентната комисия на Парламента 
по-специално за принципите и видовете показатели или 
информация, които ЕЦБ обичайно използва при изгот 
вянето на актове и препоръки за политиката, с оглед 
подобряване на прозрачността и последователността на 
политиката. 

— ЕЦБ изпраща на компетентната комисия на Парламента 
проектите на актове преди започването на процедурата 
по обществена консултация. Когато Парламентът 
представи забележки по отношение на актовете, по тези 
забележки може да се проведе неформална размяна на 
мнения с ЕЦБ. Тази неофициална размяна на мнения се 
извършва успоредно с провеждането от ЕЦБ на открити 
обществени консултации в съответствие с член 4, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. 

— Когато ЕЦБ приеме даден акт, тя го изпраща на компет 
ентната комисия на Парламента. ЕЦБ също така редовно 
информира Парламента в писмена форма за необходи 
мостта от актуализиране на приетите актове. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Практическото прилагане на настоящото споразумение се 
оценява от двете институции веднъж на всеки три години. 

2. Настоящото споразумение влиза в сила на датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕС) № 1024/2013 или в 
деня след подписване на настоящото споразумение, която 
от двете дати е по-късна. 

3. Задълженията по отношение на поверителността на 
информацията продължават да бъдат обвързващи за 
двете институции, дори и след прекратяване на 
настоящото споразумение. 

4. Настоящото споразумение се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз. 

Съставено във Франкфурт на Майн и в Брюксел на 6 ноември 
2013 година. 

За Европейския парламент 

Председател 

M. SCHULZ 

За Европейската централна 
банка 

Председател 

M. DRAGHI

BG L 320/6 Официален вестник на Европейския съюз 30.11.2013 г.
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Да общуваме на тема Европа в партньорство

(2009/C 13/02)

Цели и принципи

1. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия отдават изключително голямо значение на
подобряването на комуникацията по въпросите на ЕС, с цел да се даде възможност на европейските граждани
да упражняват правото си на участие в демократичния живот на Съюза, в който решенията се вземат при
възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите, като се
зачитат принципите на плурализма, участието, откритостта и прозрачността.

2. Трите институции изявяват желанието си да насърчават сближаването на становищата относно комуни-
кационните приоритети на Европейския съюз като цяло, да популяризират добавената стойност, която носи
възприемането на подход на ЕС спрямо комуникацията по европейските въпроси, да улеснят обмена на
информация и най-добри практики, да постигнат единодействие между институциите при осъществяване на
дейности по комуникацията, свързани с тези приоритети, както и да подпомагат, когато е необходимо, сътруд-
ничеството между институциите на ЕС и държавите-членки.

3. Трите институции отчитат, че комуникацията по въпросите на Европейския съюз изисква политически
ангажимент от страна на институциите на ЕС и на държавите-членки и че държавите-членки имат отговор-
ност да комуникират с гражданите по въпросите на ЕС.

4. Трите институции смятат, че информационните и комуникационните дейности по европейските въпроси
следва да предоставят на всички достъп до обективна и разнообразна информация относно Европейския съюз,
както и да дадат възможност на гражданите да упражняват правото си да изразяват своето мнение и да участ-
ват активно в обществения дебат по въпросите на ЕС.

5. Трите институции насърчават зачитането на многоезичието и културното многообразие при осъществя-
ването на действия в областта на информацията и комуникацията.

6. Трите институции поемат политически ангажимент да постигнат посочените по-горе цели. Те насърчават
останалите институции и органи на ЕС да подкрепят усилията им и, при желание, да дадат своя принос към
този подход.

Партньорски подход

7. Трите институции отчитат значението на партньорството между държавите-членки и институциите на ЕС
в посрещането на комуникационните предизвикателства по въпросите на ЕС, за да се гарантира, на подходящо
ниво, ефективното общуване с възможно най-широк кръг от обществеността и нейното обективно
информиране.

Те изразяват желание да постигнат единодействие с националните, регионалните и местните органи, както и с
представителите на гражданското общество.

За тази цел институциите биха искали да насърчат възприемането на прагматичен партньорски подход.

8. Във връзка с това те припомнят ключовата роля на Междуинституционалната група по информация
(МГИ), която служи на институциите като рамка на високо равнище за насърчаване на политическия дебат
относно свързаните с ЕС информационни и комуникационни дейности, с цел насърчаване на единодействието
и взаимното допълване. За тази цел МГИ, която се председателства съвместно от представители на
Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия с участието като наблюдатели на Комитета на
регионите и Европейския икономически и социален комитет, заседава по принцип два пъти годишно.

Рамка за съвместна работа

Трите институции възнамеряват да сътрудничат на следната основа:

9. При зачитане на индивидуалната отговорност на всяка институция на ЕС и на държавите-членки за
техните собствени комуникационни стратегии и приоритети, трите институции веднъж годишно ще
определят, в рамките на МГИ, ограничен брой общи комуникационни приоритети.

20.1.2009 г. C 13/3Официален вестник на Европейския съюзBG
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10. Тези приоритети ще се основават на комуникационните приоритети, определени от институциите и
органите на ЕС в съответствие с техните вътрешни процедури, и ще допълват, когато е необходимо, стратеги-
ческите виждания и усилия на държавите-членки в тази област, като вземат предвид очакванията на
гражданите.

11. Трите институции и държавите-членки ще положат усилия да насърчават необходимата подкрепа за
комуникацията във връзка с определените приоритети.

12. Службите, които отговарят за комуникацията в държавите-членки и в институциите на ЕС, следва да
са във връзка помежду си, за да осигурят успешното изпълнение на общите комуникационни приоритети,
както и на други дейности, свързани с комуникацията на ЕС, при необходимост въз основа на подходящи
административни договорености.

13. Институциите и държавите-членки се приканват да обменят информация относно други комуника-
ционни дейности по въпросите на ЕС, по-специално относно комуникационните дейности, предвидени от
институциите и органите в различните сектори, когато те водят до информационни кампании в
държавите-членки.

14. Комисията се приканва в началото на всяка година да докладва на другите институции на ЕС относно
основните постижения в изпълнението на общите комуникационни приоритети от предходната година.

15. Тази политическа декларация е подписана на двадесет и втори октомври две хиляди и осма година.

Съставено в Страсбург на двадесет и втори октомври две хиляди и осма година.

За Европейския
парламент

Председател

За Съвета на
Европейския съюз

Председател

За Комисията на
Европейските общности

Председател

20.1.2009 г.C 13/4 Официален вестник на Европейския съюзBG
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II

(Известия)

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЪВЕТ

КОМИСИЯ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА
СЪВМЕСТНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ (ЧЛЕН 251 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕО)

(2007/C 145/02)

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1. Европейският парламент, Съветът и Комисията, по-нататък наричани общо „институциите“, отбелязват, че
настоящата практика на провеждане на разговори между Председателството на Съвета, Комисията и
председателите на съответните комисии и/или докладчиците на Европейския парламент и между съпред-
седателите на Помирителния комитет, показа, че дава добри резултати.

2. Институциите потвърждават, че тази практика, която се разви на всички етапи на процедурата на
съвместно вземане на решение, трябва да продължи да бъде насърчавана. Институциите се ангажират да
разгледат методите си на работа, с оглед още по-ефективно използване на пълния обхват на процедурата
на съвместно вземане на решение, както е установена в Договора за ЕО.

3. Настоящата съвместна декларация изяснява тези методи на работа и практическите мерки за прилагането
им. Тя допълва Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (1), и по-
специално неговите разпоредби, касаещи процедурата на съвместно вземане на решение. Институциите се
задължават да спазват напълно тези ангажименти, в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност
и ефективност. В тази връзка, институциите следва да обърнат специално внимание на постигането на
напредък по отношение на предложенията за опростяване, като същевременно се спазват достиженията
на правото на ЕО.

4. Институциите си сътрудничат добросъвестно по време на цялата процедура, с оглед сближаване, докол-
кото е възможно, на техните позиции, като по този начин подготвят, когато е подходящо, приемането на
съответния акт на ранен етап от процедурата.

5. С оглед постигане на тази цел, те си сътрудничат посредством подходящи междуинституционални
контакти за проследяване на напредъка на работата и анализиране на степента на съгласуваност на
всички етапи от процедурата на съвместно вземане на решение.

6. Институциите, в съответствие с техните вътрешни процедурни правилници, се ангажират да обменят
редовно информация относно постигнатия напредък по досиетата, разглеждани по процедурата на
съвместно вземане на решение. Те осигуряват съответните им работни календари да бъдат съгласувани
доколкото е възможно, за да се даде възможност за последователно и съгласувано провеждане на
процедурите. Следователно, те ще се стремят да съставят примерен график за различните етапи, водещи
до окончателното приемане на различни законодателни предложения, като напълно зачитат политиче-
ския характер на процеса на вземане на решение.

30.6.2007 г. C 145/5Официален вестник на Европейския съюзBG

(1) OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
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7. Сътрудничеството между институциите в контекста на съвместното вземане на решение често се извършва
под формата на тристранни срещи („трилози“). Тази система на трилози е показала надеждността и гъвка-
востта си, като допринася както за значително увеличаване на възможностите за постигане на спора-
зумение на етапите на първо и второ четене, така и за подготовката на работата на Помирителния
комитет.

8. Такива трилози обичайно се провеждат в неформална рамка. Те може да се провеждат на всички етапи
от процедурата и на различни равнища на представителност, в зависимост от естеството на очакваната
дискусия. Всяка институция, в съответствие със своя процедурен правилник, посочва участниците си за
всяка среща, определя мандата си за преговори и своевременно информира другите институции за начина
на провеждане на срещите.

9. В рамките на възможното, всички проекти на компромисни текстове, внесени за обсъждане на
предстояща среща, се разпространяват предварително до всички участници. С оглед повишаване на
прозрачността, трилозите, които се провеждат в Европейския парламент и Съвета се обявяват, когато това
е възможно.

10. Председателството на Съвета ще полага усилия да присъства на срещите на парламентарните комисии. То
внимателно ще разглежда всички получени искания за предоставяне на информация, свързана с пози-
цията на Съвета, когато това е подходящо.

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

11. Институциите си сътрудничат добросъвестно с цел сближаване, доколкото е възможно, на техните
позиции, така че актовете да могат да бъдат приети на първо четене, когато това е възможно.

Споразумение на етапа на първо четене в Европейския парламент

12. Установяват се подходящи контакти, с оглед улесняване протичането на процедурата на първо четене.

13. Комисията улеснява тези контакти и упражнява конструктивно правото си на инициатива, с оглед сбли-
жаване на позициите на Европейския парламент и Съвета, при надлежно спазване на баланса между
институциите и ролята, възложена й от Договора.

14. Когато бъде постигнато споразумение, чрез водене на неформални преговори в рамките на трилози,
председателят на Корепер изпраща, с писмо до председателя на съответната парламентарна комисия,
подробности за съдържанието на споразумението, под формата на изменения, внесени в предложението
на Комисията. В това писмо се посочва желанието на Съвета да приеме този резултат, след проверка от
юрист-лингвистите, ако същият бъде потвърден чрез гласуването в пленарно заседание. Копие от това
писмо се изпраща на Комисията.

15. В този контекст, когато предстои приключване на досие на първо четене, информацията за намерението
да се сключи споразумение следва да се предостави възможно най-бързо.

Споразумение на етапа на обща позиция на Съвета

16. Когато не е постигнато споразумение на първо четене в Европейския парламент, контактите може да
продължат, с оглед сключване на споразумение на етап обща позиция.

17. Комисията улеснява тези контакти и упражнява конструктивно правото си на инициатива, с оглед сбли-
жаване на позициите на Европейския парламент и Съвета, при надлежно спазване на баланса между
институциите и ролята, възложена й от Договора.

18. Когато е постигнато споразумение на този етап, председателят на съответната парламентарна комисия
посочва, в писмо до председателя на Корепер, препоръката си към пленарното заседание да приеме
общата позиция на Съвета без изменение, при условие че Съветът потвърди общата си позиция и след
проверка от юрист-лингвистите. Копие от писмото се изпраща до Комисията.

ВТОРО ЧЕТЕНЕ

19. В изложението на мотивите си Съветът обяснява възможно най-ясно мотивите, довели до приемане на
неговата обща позиция. По време на второто четене Европейският парламент отчита във възможно
най-голяма степен тези мотиви, както и позицията на Комисията.

20. Преди предаване на общата позиция Съветът полага усилия да разгледа, като се консултира с Европей-
ския парламент и Комисията, датата за предаването й, за да се гарантира максимална ефективност на
законодателната процедура на второ четене.
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Споразумение на етапа на второ четене в Европейския парламент

21. Поддържането на подходящи контакти продължава след изпращане на общата позиция на Съвета на
Европейския парламент, с оглед постигане на по-добро разбиране на съответните позиции, като по този
начин се позволява възможно най-бързо приключване на законодателната процедура.

22. Комисията улеснява тези контакти и дава становището си, с оглед сближаване на позициите на Европей-
ския парламент и Съвета, при надлежно спазване на баланса между институциите и ролята, възложена й
от Договора.

23. Когато е постигнато споразумение чрез неформални преговори в рамките на трилози, председателят на
Корепер изпраща, с писмо до председателя на съответната парламентарна комисия, подробности за съдър-
жанието на споразумението, под формата на изменения, внесени в общата позиция на Съвета. В това
писмо се посочва желанието на Съвета да приеме този резултат, след проверка от юрист-лингвистите, ако
същият бъде потвърден чрез гласуването в пленарно заседание. Копие от това писмо се изпраща на Коми-
сията.

ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

24. Ако стане ясно, че Съветът няма да бъде в състояние да приеме всички изменения на Европейския
парламент на второ четене и когато Съветът е готов да представи позицията си, се организира първи
трилог. Всяка институция, в съответствие със своя процедурен правилник, посочва своите участници за
всяка среща и определя мандата си за преговори. Комисията запознава,на възможно най-ранен етап двете
делегации с намеренията си по отношение на становището си по измененията, внесени от Парламента на
второ четене.

25. Трилозите се провеждат по време на цялата помирителна процедура, с цел решаване на нерешените
въпроси и подготвяне на основите за постигане на споразумение в Помирителния комитет. Резултатите от
трилозите се обсъждат и по възможност се одобряват на заседанията на съответните институции.

26. Помирителният комитет се свиква от председателя на Съвета, със съгласието на председателя на Европей-
ския парламент и при надлежно спазване на разпоредбите на Договора.

27. Комисията взема участие в помирителните процедури и предприема всички необходими инициативи с
оглед сближаване на позициите на Европейския парламент и Съвета. Такива инициативи могат да
включват проекти на компромисни текстове, в които се отчитат позициите на Европейския парламент и
на Съвета, при надлежно зачитане на ролята на Комисията, възложена й от Договора.

28. Помирителният комитет се председателства съвместно от председателя на Европейския парламент и
председателя на Съвета. Заседанията на Помирителния комитет се председателстват последователно от
всеки съпредседател.

29. Датите и дневният ред за заседанията на Помирителния комитет се определят съвместно от съпред-
седателите с оглед ефективното функциониране на Помирителния комитет по време на цялата поми-
рителна процедура. Те се консултират с Комисията за планираните дати. Европейският парламент и
Съветът определят ориентировъчно подходящи дати за помирителни процедури и уведомяват Комисията
за тях.

30. Съпредседателите могат да включат множество досиета в дневния ред на всяко от заседанията на Поми-
рителния комитет. Освен основния въпрос („Б“ точка), по който не е било постигнато споразумение,
може да се започнат и/или приключат помирителни процедури по други въпроси, без провеждане на
разисквания по тях („А“ точка).

31. При спазване на разпоредбите на Договора по отношение на сроковете, Европейският парламент и
Съветът отчитат, доколкото е възможно, изискванията, свързани с графиците, и по-специално тези, които
произтичат от временно прекъсване на дейността на институциите и избори за Европейски парламент.
Във всички случаи, временното прекъсване на дейността е за възможно най-кратък период.

32. Помирителният комитет заседава последователно в помещенията на Европейския парламент и Съвета, с
оглед равно разпределение на материално-техническото обслужване, в това число и услугите по устен
превод.

33. Помирителният комитет разполага с предложението на Комисията, общата позиция на Съвета и стано-
вището на Комисията по нея, с предложените от Европейския парламент изменения и със становището
на Комисията по тях, както и със съвместен работен документ, изготвен от делегациите на Европейския
парламент и на Съвета. Този работен документ следва да дава възможност на ползващите го лесно да
намират обсъжданите въпроси и да ги идентифицират ефикасно. По общо правило Комисията внася
становището си в триседмичен срок от официалното получаване на резултата от гласуването в Европей-
ския парламент и най-късно до започване на помирителната процедура.

30.6.2007 г. C 145/7Официален вестник на Европейския съюзBG

B1_Съвместна декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение

- 83 - 



34. Съпредседателите могат да внасят текстове за одобрение от Помирителния комитет.

35. Споразумението по съвместен текст се постига на заседание на Помирителния комитет или, впоследствие,
чрез размяна на писма между съпредседателите. Копия от тези писма се изпращат на Комисията.

36. Ако Помирителният комитет постигне споразумение по съвместен текст, след финализиране от
юрист-лингвистите, текстът се предава на съпредседателите за официално одобрение. Въпреки това, в
изключителни случаи с оглед спазване на сроковете, на съпредседателите може да се даде за одобрение
проект на съвместния текст.

37. Съпредседателите изпращат одобрения съвместен текст на председателите на Европейския парламент и
Съвета чрез съвместно подписано писмо. Когато Помирителният комитет не може да постигне спора-
зумение по съвместен текст, съпредседателите уведомяват председателите на Европейския парламент и
Съвета за това чрез съвместно подписано писмо. Тези писма служат като официален протокол. Копия на
тези писма се изпращат на Комисията за информация. Използваните по време на помирителната
процедура работни документи ще са достъпни в регистъра на всяка институция, след приключване на
процедурата.

38. Секретариатът на Европейския парламент и Генералният секретариат на Съвета функционират съвместно
като секретариат на Помирителния комитет, в сътрудничество с Генералния секретариат на Комисията.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

39. Ако Европейският парламент или Съветът преценят, че е важно да се удължат посочените в член 251 от
Договора срокове, те уведомяват председателя на другата институция и Комисията за това.

40. Когато бъде постигнато споразумение на първо или второ четене, или по време на помирителната
процедура, договореният текст се финализира от службите на юрист-лингвистите на Европейския
парламент и на Съвета, работещи в тясно сътрудничество и по взаимно споразумение.

41. По договорените текстове не се правят никакви промени без изричното съгласие, на подходящото
равнище, на Европейския парламент и на Съвета.

42. Финализирането се извършва при надлежно спазване на различните процедури на Европейския
парламент и на Съвета, по-специално по отношение на сроковете за приключване на вътрешните
процедури. Институциите се ангажират да не използват сроковете, установени за финализиране на
актовете от юрист-лингвистите, за подновяване на дискусиите по въпроси по същество.

43. Европейският парламент и Съветът се споразумяват за общо оформяне на съвместно изготвените от тези
институции текстове.

44. В рамките на възможното, институциите се ангажират да използват взаимно приемливи стандартни
клаузи, които да се включват в приетите по процедурата на съвместно вземане на решение актове,
по-специално по отношение на разпоредбите за упражняването на изпълнителни правомощия (в съответ-
ствие с решението относно „комитологията“ (1)), влизането в сила, транспонирането и прилагането на
актове и зачитане правото на инициатива на Комисията.

45. Институциите полагат усилия за провеждане на съвместна пресконференция за съобщаване на успешния
резултат от законодателния процес на първо или второ четене, или по време на помирителната
процедура. Също така те полагат усилия за публикуване на съвместни прессъобщения.

46. След приемане на законодателен акт по процедурата на съвместно вземане на решение от Европейския
парламент и Съвета, текстът се предава, за подпис, на председателя на Европейския парламент и
председателя на Съвета, както и на генералните секретари на тези институции.

47. Председателите на Европейския парламент и на Съвета получават текста за подпис на съответните им
езици и, доколкото това е възможно, подписват текста заедно на съвместна церемония, която се органи-
зира веднъж месечно с оглед подписване на важни актове в присъствието на медиите.

30.6.2007 г.C 145/8 Официален вестник на Европейския съюзBG
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нителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23). Решение, изменено с Решение
2006/512/ЕО (ОВ L 200, 27.7.2006 г., стр. 11).
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48. Съвместно подписаният текст се изпраща за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.
Публикуването става обикновено в двумесечен срок от приемане на законодателния акт от Европейския
парламент и от Съвета.

49. Ако една от институциите открие техническа или очевидна грешка в текст (или в един от езиковите му
варианти), тя уведомява незабавно другите институции за това. Ако грешката се отнася за акт, който още
не е приет нито от Европейския парламент, нито от Съвета, службите на юрист-лингвистите на Европей-
ския парламент и на Съвета подготвят в тясно сътрудничество необходимата поправка. Когато тази
грешка се отнася за акт, който вече е приет от едната или и от двете институции, независимо дали е
публикуван или не, Европейският парламент и Съветът приемат, по взаимно съгласие, поправка, изготвена
съгласно съответните им процедури.

Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и седма година.

За Европейския парламент

Председател

За Съвета на Европейския съюз

Председател

За Комисията на Европейските
общности

Председател

30.6.2007 г. C 145/9Официален вестник на Европейския съюзBG
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Кодекс за поведение относно преговорите в рамките на обикновената
законодателна процедура1

1. Въведение

Настоящият кодекс за поведение дава насоки в рамките на Парламента за начина на
водене на преговори на всички етапи от обикновената законодателна процедура,
включително на трето четене, и следва да бъде разглеждан във връзка с членове 69б –
69е от Правилника за дейността.

Той допълва относимите разпоредби на Междуинституционалното споразумение за по-
добро законотворчество от 13 април 2016 г.2, които се отнасят до прозрачността и
координацията на законодателния процес, и Съвместната декларация относно
практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение3,
договорени между Парламента, Съвета и Комисията на 13 юни 2007 г.

2. Общи принципи и подготовка за преговори

Междуинституционалните преговори в рамките на обикновената законодателна
процедура се основават на принципите на прозрачност, отчетност и ефикасност с цел да
се гарантира, че процесът на вземане на решения както в рамките на Парламента, така и
по отношение на обществеността е надежден, проследим и отворен.

По принцип Парламентът следва да използва всички възможности, предоставени на
всички етапи от обикновената законодателна процедура. Решението за встъпване в
преговори, особено с цел постигане на споразумение на първо четене, се разглежда като
възможност за всеки отделен случай, като се отчитат специфичните особености на всяко
отделно досие.

Възможността за встъпване в преговори със Съвета се представя от докладчика пред
пълния състав на комисията, която взема решение в съответствие с относимия член от
правилника. Мандатът се съдържа в законодателния доклад на комисията или в
измененията, приети на пленарно заседание (за преговорите на първо четене), в
позицията на Парламента на първо четене (за преговорите на ранен етап на второ четене
или на второ четене) и в позицията на Парламента на второ четене (за преговорите на
трето четене).

Парламентът бива информиран за всички решения за встъпване в преговори и извършва
контрол върху тези решения. С цел да се постигне най-голяма степен на прозрачност в
законодателния процес, председателят на Съвета на председателите на комисии редовно
информира Председателския съвет, като му предоставя систематична и навременна
информация относно всички решения на комисии за встъпване в преговори и относно

1 Одобрено от Председателския съвет на 28 септември 2017 г.
2 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
3 ОВ C 145, 30.6.2007 г., стр. 5.
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напредъка на досиетата, които са обект на обикновената законодателна процедура.
Всяко споразумение, постигнато по време на преговорите, се счита за временно, докато
не бъде прието от Парламента.

По отношение на преговорите на първо четене, на ранен етап на второ четене или на
второ четене, основният орган, компетентен за воденето на преговори, е компетентната
парламентарна комисия, представлявана от преговарящия екип в съответствие с член
69е. На трето четене Парламентът се представлява в преговорите от делегацията на ЕП
в Помирителния комитет, който се председателства от един от заместник-
председателите, компетентни по помирителната процедура. В хода на преговорите се
зачита политическият баланс и всички политически групи имат право да бъдат
представени поне на работно равнище.

Разпоредбите на настоящия Кодекс за поведение се прилагат mutatis mutandis в случаите,
когато са изпълнени условията по член 54 относно процедурата с асоциирани комисии
или по член 55 относно процедурата на съвместни заседания на комисии, по-конкретно
що се отнася до състава на преговарящия екип и провеждането на преговорите.
Председателите на заинтересованите комисии следва да се споразумеят предварително
относно условията за сътрудничеството им по време на междуинституционалните
преговори.

3. Провеждане на преговорите и финализиране на споразумението

По принцип и с цел повишаване на прозрачността Парламентът предоставя средствата,
които са необходими, за да бъде обществеността добре информирана през целия
законодателен цикъл, като работи в тясно сътрудничество с останалите институции, за
да улесни проследимостта на законодателния процес. Това включва съвместното
осведомяване за успешното приключване на законодателните процедури, включително
чрез съвместни пресконференции или всякакви други средства, които се считат за
целесъобразни.

Преговорите в рамките на триалозите се основават на един съвместен документ
(обикновено под формата на документ в няколко колони), който показва позицията на
всяка институция по отношение на измененията от страна на другите институции и
включва също така всички временно договорени компромисни текстове. Този съвместен
документ е споделен документ между институциите и всяка версия, която се
разпространява за даден триалог, следва по принцип да бъде договорена между
съзаконодателите. След всеки триалог председателят на преговарящия екип и
докладчикът докладват на компетентната комисия или на нейните координатори за
напредъка на преговорите.

Когато е постигнато предварително споразумение със Съвета, председателят на
преговарящия екип и докладчикът информират изчерпателно компетентната комисия
относно резултата от преговорите, който се публикува. Компетентната комисия
получава за разглеждане текста на всяко постигнато временно споразумение, който е
представен по такъв начин, че да показва ясно промените в проекта на законодателния
акт. Гласуването в компетентната комисия се извършва в съответствие с член 69е.
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Временното споразумение, постигнато по време на преговорите, се потвърждава
писмено с официално писмо. В случай на споразумения на първо или второ четене,
председателят на Корепер потвърждава временното споразумение в писмена форма пред
председателя на компетентната комисия, а при споразумение на ранен етап на второ
четене председателят на компетентната комисия уведомява Съвета, че ще препоръча на
пленарно заседание позицията на Съвета на първо четене, която съответства на текста
на предварителното споразумение, да бъде приета без изменения от Парламента на второ
четене1.

Трябва да има достатъчно време между одобряването на временното споразумение от
комисията и гласуването в пленарна зала, за да могат политическите групи да изготвят
окончателната си позиция.

Временното споразумение подлежи на финализиране от страна на юрист-лингвисти в
съответствие с член 193. Във временните споразумения не се внасят никакви промени
без изричното съгласие на съответното равнище на Парламента и на Съвета.

4. Помощ за преговарящия екип

На преговарящия екип се предоставят всички необходими ресурси за правилното
протичане на неговата работа. Той се подпомага от „административен екип по проекта“,
координиран от секретариата на компетентната комисия, и следва да включва най-малко
Отдела по законодателни въпроси, Правната служба, Дирекцията по законодателни
актове, Пресслужбата на Парламента и други заинтересовани служби, които се
определят за всеки отделен случай. Съветниците на политическите групи биват
поканени на заседанията, на които се извършва подготовка или се предприемат
последващи действия във връзка със заседанията в рамките на триалози. Отделът по
законодателни въпроси координира предоставянето на административна помощ на
делегацията на Парламента в Помирителния комитет.

1 Вж. точка 18 от Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на
съвместно вземане на решение.
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32002Q0328

28.3.2002ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИC 77/1

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
от 28 ноември 2001 година

относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове

(2002/С 77/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като имат предвид, че:

(1) Европейският съвет, на заседанието си в Единбург през
декември 1992 г. подчерта значението за Общността да
бъде направено законодателството на Общността
по-достъпно и разбираемо.

(2) На 20 декември 1994 г., следвайки насоките, изготвени от
Европейския съвет, Европейският парламент, Съветът и
Комисията сключиха междуинституционално споразуме-
ние относно ускорен метод на работа за официална
кодификация на законодателни текстове (1) с оглед на
значителното подобряване на четливостта на нормативните
актове, които са били съществено изменяни.

(3) Въпреки това, опитът показва, че въпреки използването на
ускорения метод, представянето на предложения за офи-
циална кодификация от Комисията и законодателното
приемане на официални кодификационни актове често се
забавят, по-специално защото междувременно са приети
нови изменения в съответния нормативен акт, което води
до започване от самото начало на цялата работа по
кодификацията.

(4) Следователно е препоръчително, по-специално по отноше-
ние на често изменяните нормативни актове, да се използва
законодателна техника, която позволява измененията и
кодификацията на актове да се извършват в рамките на
единствен законодателен текст.

(5) В този контекст, когато трябва да се направи съществено
изменение на предишен нормативен акт, техниката за пре-
работване позволява приемането на единствен

законодателен текст, който едновременно прави желаното
изменение, кодифицира това изменение с непроменените
разпоредби на предишния акт и отменя този акт.

(6) В последствие, освен че не позволява разпространяването на
изолирано изменение на актове, което често прави регла-
ментите трудни за разбиране, техниката на преработване е
подходящо средство за гарантиране четливостта на законо-
дателството на Общността на постоянна и обща основа.

(7) По-структурирано използване на техниката за преработване
е част от мерките, предприети от институциите за
по-достъпно законодателство на Общността, като приема-
нето на ускорения метод на работа за официална
кодификация и създаването на общи насоки за качеството
на изготвяното законодателство на Общността чрез
Междуинституционалното споразумение от 22 декември
1998 г. (2).

(8) Европейският съвет на заседание в Хелзинки през декември
19999 г. поиска Европейският парламент, Съвета и Коми-
сията да сключат възможно на-скоро
Междуинституционално споразумение за използването на
техниката на преработване,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Целта на настоящото споразумение е да установи проце-
дурни правила, които позволяват по-структурирано използване на
техниката за преработване в съответствие с обичайния
законодателен процес на Общността.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2. (2) ОВ С 73, 17.3.1999 г., стр. 1.
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2. Преработването се състои в приемането на нов нормативен
акт, който включва в единен текст както съществените изменения,
които той прави на предишния акт, така и непроменените разпо-
редби на този акт. Новият нормативен акт заменя и отменя
предишния акт.

3. Предложение за преработване, направено от Комисията,
включва съществените изменения, които се правят на
предишния акт. Предложението включва, като допълните-
лен елемент, кодификацията на непроменените разпоредби
на предишния акт с тези съществени изменения.

4. За целите на настоящото споразумение:

— „предишен акт“ е нормативен акт, който е в сила и който
може да е бил изменен с един или повече актове за изме-
нение,

— „съществено изменение“ е всяко изменение, което засяга
същността на предишния акт , за разлика от чисто
формални или редакторски промени,

— „непроменени разпоредби“ са всички разпоредби на
предишния акт, които въпреки че могат да бъдат засег-
нати от чисто формални или редакторски промени, не са
претърпели съществено изменение.

Новият нормативен акт не представлява преработен акт ако,
с изключение на стандартизираните разпоредби или
формулировки, изменя съществено всички разпоредби на
предишния акт, който той заменя и отменя.

5. Обичайният законодателен процес на Общността се
съблюдава изцяло.

6. Предложението за преработване отговаря на следните кри-
терии:

а) Обяснителният меморандум, придружаващ предложението:

i) изрично посочва, че е свързан с предложение за преработ-
ване и обяснява причините за приемането на такъв подход;

ii) посочва причините за всяко предложение за съществено
изменение;

iii) уточнява кои разпоредби на предишния акт остават
непроменени.

б) Предложеният законодателен текст се представя по начин,
който:

i) позволява съществените изменения и новите съображения
да бъдат ясно разграничени от разпоредбите и
съображенията, които остават непроменени;

ii) по отношение на разпоредбите и съображенията, които
остават непроменени, е сходен на използвания метод за
представяне на предложения за официална кодификация
на законодателни актове.

7. За да се гарантира яснота и юридическа сигурност, всички
преработени актове съответстват inter alia (1) на следните правила
на законодателни проекти:

а) първото съображение посочва, че новият нормативен акт пред-
ставлява преработване на предишен акт;

б) членът, който отменя предишния акт, предвижда, че
позоваванията на този акт следва да се приемат като позовава-
ния на преработващия акт и следва да се четат в съответствие с
таблица на съответствието, приложена към преработващия акт.

в) Освен това, при акт, преработващ директива:

i) отменящият член предвижда, че задълженията на държави-
членки, възникващи от срока за транспониране (2) и, когато
е необходимо, срока за прилагане, както е установено в
директивата, отменена с преработващия акт, не се засягат
от тази отмяна на акта;

ii) сроковете, посочени в точка (i) се определят в приложение
във формата на таблица;

iii) членът, свързан със задължението за транспониране (3) в
националното право на преработена директива се отнася
само за онези разпоредби, които са претърпели съществено
изменение, и които прецизно се идентифицират като
такива. Тези разпоредби, които остават непроменени в
преработената директива, се транспонират в съответствие с
предишни директиви.

(1) Вж. по-специално Междуинституционалното споразумение от
22 декември 1998 г. относно общи насоки за качеството на изготвя-
нето законодателство на Общността (ОВ С 73, 17.3.1999 г., стр. 1).

(2) Тоест, срокът, установен за прилагане на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с раз-
поредбите на директивата.

(3) Тоест, задължението да приложи законови, подзаконови и админис-
тративни разпоредби, необходими за да се съобразят с разпоредбите
на директивата.

154 BG Официален вестник на Европейския съюз 01/т. 3
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8. Когато в хода на законодателната процедура се наложи
въвеждането на съществени изменения в преработващия акт на
тези разпоредби, които остават непроменени в предложението на
Комисията, тези изменения се правят в съответствие с процедурата,
установена в Договора съгласно приложимото правно основание.

9. Консултативна работна група, състояща се от съответните
правни служби на Европейския парламент, на Съвета и на Коми-
сията, разглежда предложението за преработване. Тя дава стано-
вище възможно най-скоро на вниманието на Европейския парла-
мент, Съвета и Комисията, че предложението не съдържа никакви
съществени изменения освен тези, които са идентифицирани като
такива.

10. Настоящото споразумение влиза в сила в деня след публи-
куването му в Официален вестник на Европейските общности.

То се прилага за всяко предложение за преработване, подадено
след датата на влизането му в сила.

Оценка за прилагането на настоящото споразумение се извършва
три години след влизането му в сила. За тази цел правните служби
на институциите, подписали Споразумението, представят доклад
за оценка и предлагат необходими промени.

Съставено в Брюксел, на двадесет и осми ноември две хиляди и първа година.

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

За Комисията

Председател

01/т. 3 BG Официален вестник на Европейския съюз 155
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31996Y0404(02)

4.4.1996ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИC 102/2

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

от 20 декември 1994 година

относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове

(96/С 102/02)

(Настоящият текст заменя и отменя текста, публикуван в ОВ С 293 от 8 ноември 1995 година)

1. За целите на настоящия метод на работа, официална кодификация е процедурата за отменяне на актовете, които
се систематизират, и заменянето им с единен акт, който не съдържа съществена промяна на тези актове.

2. По предложение на Комисията трите участващи институции определят приоритетни сектори за кодификация.
Комисията включва в работната си програма предложенията за кодификация, които възнамерява да представи.

3. Комисията се ангажира да не включва в предложенията си за кодификация никакви съществени изменения на
актовете, които ще се систематизират.

4. Консултативната работна страна, състояща се от съответните юридически служби на Европейския парламент,
Съвета и Комисията, разглежда тези предложения при приемането им от Комисията. Тя потвърждава при първа
възможност, че те наистина подлежат на безспорна кодификация без съществени промени.

5. Обичайният законодателен процес на Общността се съблюдава изцяло.

6. Целта на предложението на Комисията, а именно безспорната кодификация на съществуващи текстове,
съставлява юридическо ограничение, забраняващо всяка съществена промяна от Европейския парламент или
Съвета.

7. Предложението на Комисията се разглежда във всичките му аспекти съгласно ускорена процедура в Европейския
парламент (един комитет разглежда предложението и опростена процедура за одобрението му) и Съвета (една
работна страна разглежда предложението и процедура на „I/А“ точки по отношение на Корепер-Съвет).
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8. Ако по време на законодателния процес се окаже необходимо да се излезе от обхвата на безспорна кодификация
и да се направят съществени промени, задължение на Комисията е да представи предложение/ия, когато е
необходимо.

Съставено в Брюксел на двадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и
четвърта година.

За Съвета на Европейския съюз

Klaus KINKEL

За Европейския парламент

Nicole FONTAINE

За Европейската комисия

Jacques DELORS
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31999Y0317(01)

17.3.1999 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ C 73/1

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

от 22 декември 1998 година

относно общите насоки за качеството на съставяне на общностното законодателство

(1999/С 73/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Декларация № 39 относно качеството на съста-
вяне на общностното законодателство, приета на 2 октомври
1997 г. от Междуправителствената конференция и приложена към
Заключителния акт на Договора от Амстердам,

като имат предвид, че:

(1) Ясното, просто и точно формулиране на общностните зако-
нодателни актове има съществено значение за прозрач-
ността на общностното законодателство и за неговото лесно
разбиране от обществото и стопанските субекти. То е и
предпоставка за правилното изпълнение и за еднаквото
прилагане на общностното законодателство в държавите-
членки.

(2) Съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общ-
ности принципът на правната сигурност, който е част от
общностния правен ред, изисква общностното законодател-
ство да бъде ясно и точно, а прилагането му да бъде
предвидимо от субектите, до които е адресирано. Това
изискване трябва да се спазва още по-стриктно, когато
даден акт може да има финансови последици и вменява
задължения за физическите лица, за да могат заинтересова-
ните лица точно да знаят обема на задълженията, които са
им вменени с този акт.

(3) Поради това следва с общо съгласие да се приемат насоки
за качеството на съставяне на общностното законодател-
ство. Тези насоки би трябвало да служат като ръководство
за общностните институции, когато те приемат законода-
телни актове, и за лицата в тези институции, които участват
във формулирането и съставянето на такива актове както на
етапа на първоначалния текст, така и на етапа на различ-
ните изменения, внасяни в него в хода на законодателния
процес.

(4) Настоящите насоки следва да бъдат съпътствани от мерки,
които да гарантират тяхното правилно прилагане, като
всяка институция приема съответните мерки, които се отна-
сят до нея.

(5) Следва да се засили ролята на правните служби на инсти-
туциите, включително на работещите в тях юридико-
езикови експерти, за повишаване на качеството на съставяне
на общностните законодателните актове.

(6) Настоящите насоки допълват усилията на институциите да
направят общностното законодателство по-достъпно и
по-лесно за разбиране, особено чрез официалното
кодифициране на законодателните актове, преработването
и опростяването на съществуващите текстове.

(7) Настоящите насоки следва да се считат за инструменти за
вътрешно ползване от институциите. Те нямат юридически
обвързваща сила,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ С ОБЩО СЪГЛАСИЕ:

Основни принципи

1. Общностните законодателни актове се формулират ясно,
просто и точно.

2. Общностните актове се съставят, като се вземат предвид видът
на акта и по-специално задължителният му или
незадължителен характер (регламент, директива, решение, пре-
поръка или друг акт).

3. При съставянето на актовете се държи сметка за лицата, по
отношение на които те ще се прилагат, така че да им се даде
възможност категорично да идентифицират своите права и
задължения, както и за лицата, натоварени с привеждането в
действие на тези актове.
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4. Разпоредбите на актовете се формулират стегнато и тяхното
съдържание трябва да бъде възможно най-хомогенно. Прека-
лено дългите изречения и членове, излишно усложнените
формулировки и прекалената употреба на съкращения трябва
да бъдат избягвани.

5. По време на целия процес, водещ до приемането им,
проектоактовете се съставят с помощта на термини и структури
на изречението, които зачитат многоезиковия характер на общ-
ностното законодателство; понятия или терминология, специ-
фични за всяка правна система, трябва да се използват
предпазливо.

6. Използваната терминология трябва да бъде последователна
както в рамките на един и същи акт, така и между него и вече
влезлите в сила други актове, особено когато са в същата
област.

Едни и същи понятия се изразяват чрез едни и същи термини
и доколкото е възможно без отдалечаване от смисъла, който им
придава ежедневният, юридическият или техническият език.

Различни части на акта

7. Всички общностни актове с общо приложение се съставят по
определена стандартна структура (заглавие на акта —
преамбюл — постановителна част — приложения, където е
необходимо).

8. Заглавието на акта съдържа възможно най-сбито и пълно
посочване на предмета на акта, което да не подвежда относно
съдържанието на постановителната част. Когато е необхо-
димо, пълното заглавие може да бъде последвано от съкратено
заглавие.

9. Позоваванията в преамбюла на акта са предназначени за указ-
ване на правното основание на акта и основните етапи на про-
цедурата, довели до неговото приемане.

10. Съображенията имат за цел да мотивират накратко основните
разпоредби на постановителната част, без да ги
възпроизвеждат или парафразират. Те не съдържат разпо-
редби с нормативен характер или политически пожелания.

11. Всяко съображение се номерира.

12. В постановителната част на обвързващите актове не се съдър-
жат разпоредби с ненормативен характер, като например
пожелания или политически декларации, нито разпоредби,
които възпроизвеждат или парафразират цели пасажи или
членове от Договорите или потвърждават действащи правни
разпоредби.

В актовете не трябва да се съдържат разпоредби, които опо-
вестяват съдържанието на други членове или възпроизвеждат
заглавието на акта.

13. При нужда, в началото на постановителната част се включва
член, който определя предмета и приложното поле на акта.

14. В случаите, когато използваните в акта термини нямат
еднозначен смисъл, в началото на акта трябва да се включи
член, съдържащ определение на тези термини. Определенията
не трябва да съдържат самостоятелни правни норми.

15. Доколкото е възможно, постановителната част трябва да се
съставя по стандартна структура (предмет и приложно поле –
определения – права и задължения – разпоредби, предоста-
вящи изпълнителни правомощия – процедурни разпоредби –
мерки по прилагане – преходни и заключителни разпоредби).

Постановителната част се подразделя на членове и в зависи-
мост от нейната дължина и сложност на дялове, глави и раз-
дели. Когато един член съдържа списък, всеки елемент от този
списък следва да бъде отграничен с номер или буква, а не с
тире.

Вътрешно и външно препращане

16. В рамките на възможното следва да се избягват препращания
към други актове. Препращанията трябва да посочват точно
акта или разпоредбата, към която препраща текстът.
Кръстосаното препращане (препращане към акт или към член,
които от своя страна препращат към изходната разпоредба),
както и верижното препращане (препращане към разпоредба,
която от своя страна препраща към друга) също трябва да се
избягват.

17. Препращане, съдържащо се в постановителната част на акт с
обвързващ характер към акт с необвързващ характер, не
превръща последния в обвързващ. Ако съставителите желаят
да придадат обвързващ характер на целия необвързващ акт
или на част от него, съответният текст трябва да се
възпроизведе, доколкото това е възможно, като част от
обвързващия акт.

Актове за изменение

18. Всяко изменение на даден акт се изразява ясно. Измененията
се правят под формата на текст, който трябва да се вмъкне в
акта, подлежащ на изменение. Замяната на цели разпоредби
(членове или техни подразделения) е за предпочитане пред
вмъкването или заличаването на изречения, части от
изречения или думи.
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Актовете за изменение не съдържат самостоятелни
материалноправни разпоредби, които не са вмъкнати в
подлежащия на изменение акт.

19. Акт, чието основно предназначение не е да измени друг акт,
може да съдържа, in fine, изменения на други актове, които
изменения произтичат от промените, въведени с него. Ако
измененията са съществени, следва да се приеме отделен акт
за изменение.

Заключителни разпоредби, разпоредби за отмяна и
приложения

20. Разпоредбите, които установяват дати, срокове, изключения,
дерогации и удължаване на срока, както и преходните разпо-
редби (по-специално тези относно действието на акта спрямо
заварени случаи) и заключителните разпоредби (влизане в
сила, краен срок за транспониране и прилагане на акта във
времето) се формулират точно.

В разпоредбите относно крайните срокове за транспониране
и прилагане на актовете се посочва дата, изписана по следния
начин: ден/месец/година. За директивите тези дати се опреде-
лят, така че да се осигури подходящ срок за транспониране.

21. Актовете и разпоредбите, които са станали ненужни, са
предмет на изрична отмяна. Приемането на нов акт трябва да
има за последица изричната отмяна на всеки акт или разпо-
редба, станали неприложими или безпредметни по силата на
новия акт.

22. Техническите елементи на акта са включени в приложенията,
към всяко от които се прави отделно препращане в
постановителната част на акта. Приложенията не предоставят
никакви нови права и не възлагат нови задължения, които да
не са предвидени в постановителната част.

Приложенията се съставят в съответствие със стандартна
структура,

ДОГОВОРИХА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Институциите предприемат мерките, свързани с вътрешната им
организация, които считат за необходими, за да се гарантира пра-
вилното прилагане на настоящите насоки.

По-специално институциите:

а) дават указания на правните си служби да изготвят в срок от
една година след публикуването на настоящите насоки общо
практическо ръководство за лицата, които участват в съставя-
нето на законодателни текстове;

б) организират съответните вътрешни процедури, така че прав-
ните им служби, включително работещите в тях юридико-
езикови експерти, да могат своевременно, всяка за собствената
си институция, да отправят предложения, свързани със съста-
вянето на актовете, с оглед прилагането на настоящите насоки;

в) насърчават създаването на отдели по съставянето на актове в
рамките на структурите или службите в институциите, които
участват в законодателния процес;

г) гарантират обучението на своите длъжностни лица и други
служители по законодателна техника, като по-конкретно им
обръщат внимание на ефекта, който оказва многоезичието
върху качеството на съставянето на актовете;

д) насърчават сътрудничеството с държавите-членки с оглед
подобряване на разбирането на особените съображения, които
следва да се имат предвид при съставянето на текстовете;

е) насърчават развитието и усъвършенстването на
информационно- технологичните средства в помощ на
законодателната техника;

ж) насърчават сътрудничеството между съответните им служби,
които отговарят за гарантиране качеството на съставянето на
актовете;

з) инструктират своите правни служби периодично да изготвят,
всяка за своята институция, доклад за предприетите мерки в
изпълнение на предвиденото в букви а) — ж).

Съставено в Брюксел на 22 декември 1998 година.

За Европейския парламент

Председател

За Съвета на Европейския съюз

Председател

За Комисията на Европейските
общности

Председател
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II 

(Съобщения) 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 
СЪВЕТ 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

от 2 декември 2013 година 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 

(2013/C 373/01) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

наричани по-нататък „институциите“, 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Целта на настоящото споразумение, прието в съответствие с 
член 295 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз ( „ДФЕС“), е да осигури бюджетна дисциплина и да 
подобри функционирането на годишната бюджетна 
процедура и сътрудничеството между институциите по 
бюджетните въпроси, както и да гарантира добро 
финансово управление. 

2. Бюджетната дисциплина по смисъла на настоящото спора 
зумение обхваща всички разходи. Споразумението е задъл 
жително за всички институции, докато е в сила. 

3. Настоящото споразумение не променя съответните 
бюджетни правомощия на институциите, предвидени в 
Договорите, в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на 
Съвета ( 1 ) („Регламентът за МФР“) и в Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета ( 2 ) („Финансовият регламент“). 

4. Всички изменения на настоящото споразумение се приемат с 
общо съгласие на всички институции. 

5. Настоящото споразумение се състои от три части: 

— част I съдържа допълнителни разпоредби във връзка с 
многогодишната финансова рамка (МФР) и разпоредби 
относно специалните инструменти, които не са 
включени в МФР, 

— част II се отнася до междуинституционалното сътрудни 
чество в хода на бюджетната процедура, 

— част III съдържа разпоредби във връзка с доброто 
финансово управление на фондовете на Съюза, 

6. Настоящото споразумение влиза в сила на 23 декември 
2013 г. и заменя Междуинституционалното споразумение 
от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление ( 3 ). 

ЧАСТ I 

МФР И СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

A. Разпоредби, свързани с МФР 

7. Информацията във връзка с операциите, които не са 
включени в общия бюджет на Съюза, и предвидимото 
развитие на различните категории собствени ресурси на

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз C 373/1 

( 1 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 20 декември 
2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884). 

( 2 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 
стр. 1). ( 3 ) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
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Съюза е представена индикативно в отделни таблици. Тази 
информация се актуализира ежегодно заедно с документите, 
придружаващи проектобюджета. 

8. За целите на доброто финансово управление институциите 
осигуряват, доколкото е възможно, по време на бюджетната 
процедура и на приемането на бюджета наличието на 
достатъчни маржове под таваните за различните функции 
от МФР, с изключение на подфункция “Икономическо, 
социалното и териториално сближаване“. 

Актуализация на прогнозите за предоставени бюджетни 
кредити за плащания след 2020 г. 

9. През 2017 г. Комисията актуализира прогнозите за 
бюджетните кредити за плащания след 2020 г. Актуали 
зацията отчита цялата съответна информация, включително 
реалното изпълнение на бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за плащания, както и 
прогнозите за изпълнението. Освен това тя взема под 
внимание правилата, предназначени за осигуряване на съгла 
суваното развитие на бюджетните кредити за плащания 
спрямо бюджетните кредити за поети задължения и 
прогнозите за растежа на брутния национален доход на 
Съюза. 

Б. Разпоредби, свързани със специалните инстру 
менти, които не са включени в МФР 

Резерв за спешна помощ 

10. Когато смята, че резервът за спешна помощ трябва да бъде 
мобилизиран, Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложение за трансфер на 
средства от резерва към съответните бюджетни редове. 

Всяко предложение на Комисията за трансфер на средства от 
резерва се предшества обаче от проверка на възможностите 
за преразпределение на бюджетните кредити. 

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура. 

Трансферите от резерва се извършват съгласно Финансовия 
регламент. 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

11. Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз, определени в съот 
ветния основен акт, Комисията прави предложение за 
неговото мобилизиране. Когато съществуват възможности 
за преразпределение на бюджетните кредити под 
функцията която се нуждае от допълнителни разходи, 
Комисията отчита този факт в своето предложение 
съгласно Финансовия регламент чрез подходящ бюджетен 
инструмент. Решението за мобилизиране на фонд „Соли 
дарност“ се взема съвместно от Европейския парламент и 
Съвета. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а 
Европейският парламент — с мнозинство от съставляващите 
го членове и три пети от подадените гласове. 

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура. 

Инструмент за гъвкавост 

12. Комисията прави предложение за мобилизиране на 
Инструмента за гъвкавост, след като е разгледала всички 
възможности за преразпределяне на бюджетните кредити 
във функцията, за която са необходими допълнителни 
разходи. 

В предложението се посочват нуждите, които трябва да се 
покрият, и сумата. То може да се представи за всяка 
финансова година по време на бюджетната процедура. 

Решението за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост се 
взема съвместно от Европейския парламент и Съвета. Съветът 
действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският 
парламент — с мнозинство от съставляващите го членове 
и три пети от подадените гласове. 

Съгласието се постига в рамките на годишната бюджетна 
процедура. 

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията 

13. Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Евро 
пейския фонд за приспособяване към глобализацията, 
определени в съответния основен акт, Комисията прави 
предложение за неговото мобилизиране. Решението за моби 
лизиране на Фонда за приспособяване към глобализацията 
се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета. 
Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Евро 
пейският парламент — с мнозинство от съставляващите го 
членове и три пети от подадените гласове. 

Едновременно с представянето на предложението си за 
решение за мобилизиране на Фонда за приспособяване 
към глобализацията Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложение за трансфер към съот 
ветните бюджетни редове. 

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура. 

Трансферите, свързани с Фонда за приспособяване към 
глобализацията, се извършват съгласно Финансовия 
регламент. 

Марж за непредвидени обстоятелства 

14. Комисията предлага мобилизиране на маржа за непред 
видени обстоятелства или на част от него след задълбочен 
анализ на всички други финансови възможности. Такова 
предложение може да бъде направено единствено във 
връзка с проект за коригиращ или годишен бюджет, за 
чието приемане би било необходимо подобно предложение. 
Предложението на Комисията за мобилизиране на маржа за 
непредвидени обстоятелства се придружава от предложение 
за преразпределяне в рамките на съществуващия бюджет на 
значителна сума, доколкото това е обосновано от анализа на 
Комисията.

BG C 373/2 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г.
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Решението за мобилизиране на маржа за непредвидени 
обстоятелства се взема съвместно от Европейския 
парламент и Съвета едновременно с тяхното одобрение на 
коригиращия бюджет или общия бюджет на Съюза, чието 
приемане се подпомага от маржа за непредвидени обстоя 
телства. Европейският парламент и Съветът действат в съот 
ветствие с правилата за гласуване, предвидени в член 314 от 
ДФЕС за одобряването на общия бюджет на Съюза. 

ЧАСТ II 

ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО БЮДЖЕТНИТЕ ВЪПРОСИ 

A. Процедура за междуинституционално сътрудни 
чество 

15. Условията, при които се осъществява междуинституцио 
налното сътрудничество в хода на бюджетната процедура, 
са изложени подробно в приложението. 

Прозрачност на бюджета 

16. Комисията изготвя годишен отчет, който придружава общия 
бюджет на Съюза и съдържа наличната неповерителна 
информация за: 

— активите и пасивите на Съюза, включително тези, които 
произтичат от операции по вземане и отпускане на 
заеми, извършени от Съюза в съответствие с право 
мощията му съгласно Договорите, 

— приходите, разходите, активите и пасивите на Евро 
пейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския 
инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Евро 
пейския механизъм за стабилност (ЕМС) и други евен 
туални бъдещи механизми, включително доверителни 
фондове, 

— разходите, направени от държавите членки в рамките на 
засилено сътрудничество, доколкото не са включени в 
общия бюджет на Съюза. 

Б. Включване на финансови разпоредби в законода 
телните актове 

17. Всеки законодателен акт относно многогодишна програма, 
която се приема съгласно обикновената законодателна 
процедура, съдържа разпоредба, в която законодателят 
определя финансовия пакет за програмата. 

Тази сума представлява основната референтна сума за Евро 
пейския парламент и Съвета в хода на годишната бюджетна 
процедура. 

Европейският парламент и Съвета, и Комисията, когато тя 
съставя проектобюджета, се ангажират да не се отклоняват с 
повече от 10 % от тази сума за целия срок на съответната 
програма, освен ако възникнат нови обективни и 
дългосрочни обстоятелства, за които се дава изрична и 
точна обосновка, като се отчитат резултатите от изпъл 
нението на програмата, по-специално въз основа на 
оценки. Всяко увеличение в резултат на такова отклонение 
остава под съществуващия таван за съответната функция, без 

да се засяга използването на посочените в Регламента за 
МФР и в настоящото споразумение инструменти. 

Настоящата точка не се прилага по отношение на 
бюджетните кредити за сближаване, приети съгласно обик 
новената законодателна процедура и предварително 
разпределени по държави-членки, които съдържат рефе 
рентна сума за целия срок на програмата, както и по 
отношение на широкомащабните проекти, посочени в член 
16 от Регламента за МФР. 

18. Законодателните актове във връзка с многогодишните 
програми, които не са предмет на обикновената законо 
дателна процедура, не съдържат „сума, която се счита за 
необходима“. 

Ако Съветът пожелае да включи референтна сума, тази сума 
се счита за изразяваща волята на законодателя и не засяга 
бюджетните правомощия на Европейския парламент и 
Съвета, предвидени в ДФЕС. Във всички законодателни 
актове, които съдържат такава референтна сума, се 
включва разпоредба в този смисъл. 

Когато съответната референтна сума е предмет на спора 
зумение съгласно помирителната процедура, предвидена в 
Съвместната декларация на Европейския парламент, на 
Съвета и на Комисията от 4 март 1975 г. ( 1 ), тя се смята 
за референтна сума по смисъла на точка 17 от настоящото 
споразумение. 

В. Разходи във връзка със споразуменията в областта 
на рибарството 

19. По отношение на разходите във връзка със споразуменията в 
областта на рибарството се прилагат следните специални 
правила. 

Комисията се задължава редовно да информира Европейския 
парламент за подготовката и провеждането на преговорите, 
включително за бюджетните последици. 

В хода на законодателната процедура във връзка със спора 
зуменията в областта на рибарството институциите се 
задължават да полагат всички усилия, за да гарантират 
възможно най-бързо приключване на процедурите. 

Предвидените в бюджета суми за нови споразумения в 
областта на рибарството или за подновяване на спора 
зумения в областта на рибарството, които влизат в сила 
след 1 януари на съответната финансова година, се заделят 
в резерв. 

Ако бюджетните кредити във връзка със споразуменията в 
областта на рибарството, включително резервът, се окажат 
недостатъчни, Комисията предоставя на Европейския 
парламент и Съвета необходимата информация за обмен на 
мнения посредством тристранна среща, по възможност в 
опростена форма, относно причините за възникналото 
положение и мерките, които могат да бъдат приети 
съгласно установените процедури. При необходимост 
Комисията предлага подходящи мерки.

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз C 373/3 

( 1 ) ОВ C 89, 22.4.1975 г., стр. 1.
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Всяко тримесечие Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета подробна информация за изпълнението 
на действащите споразумения в областта на рибарството и 
финансова прогноза за останалата част от годината. 

20. Представители на Европейския парламент могат да участват 
в качеството на наблюдатели в двустранни и многостранни 
конференции за договаряне на международни споразумения 
в областта на рибарството, съобразно правомощията на 
Европейския парламент във връзка със споразуменията в 
областта на рибарството и съгласно точки 25 и 26 от 
Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската Комисия ( 1 ). 

21. Без да се засяга съответната процедура за водене на 
преговори по споразумения в областта на рибарството, Евро 
пейският парламент и Съветът се ангажират, в рамките на 
бюджетното сътрудничество, да постигнат своевременно 
споразумение относно необходимото финансиране за спора 
зуменията в областта на рибарството. 

Г. Разходи, свързани с резерва за кризи в селскосто 
панския сектор 

22. Бюджетните кредити за резерва за кризи в селскостопанския 
сектор, предвидени в член 25 от Регламент (ЕС) № 
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ) се 
вписват пряко в общия бюджет на Съюза. Всички суми от 
резерва, които не са били предоставени за кризисни мерки, 
се възстановяват за преки плащания. 

Разходите във връзка с мерки в случай на криза, направени 
между 16 октомври и края на финансовата година, могат да 
бъдат финансирани от резерва за следващата финансова 
година, в съответствие с изискванията, установени в трета 
алинея. 

Ако сметне, че резервът трябва да бъде мобилизиран, 
съгласно съответния законодателен акт Комисията 
представя на Европейския парламент и на Съвета пред 
ложение за трансфер на средства от резерва към съответните 
бюджетни редове, от които се финансират мерките, които тя 
счита за необходими. Всяко предложение на Комисията за 
трансфер на средства от резерва се предшества от проверка 
на възможностите за преразпределение на бюджетните 
кредити. 

Трансферите от резерва се извършват съгласно разпоредбите 
на Финансовия регламент. 

В случай на несъгласие се инициира тристранна процедура. 

Д. Финансиране на общата външна политика и 
политика на сигурност (ОВППС) 

23. Общият размер на оперативните разходи за ОВППС се 
записва изцяло в една бюджетна глава, озаглавена 
„ОВППС“. Тази сума покрива реалните предвидими нужди, 

оценени в рамките на съставянето на проектобюджета въз 
основа на прогнози, изготвяни ежегодно от върховния пред 
ставител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност(„върховния представител“), и 
разумен марж за непредвидени действия. Не се допуска 
заделянето на средства в резерв. 

24. По отношение на разходите за ОВППС, които се поемат от 
общия бюджет на Съюза съгласно член 41 от Договора за 
Европейския съюз, институциите полагат усилия в рамките 
на помирителния комитет и въз основа на съставения от 
Комисията проектобюджет да постигнат всяка година 
споразумение за размера на оперативните разходи, които 
да се поемат от общия бюджет на Съюза, и за разпре 
делението на тази сума между статиите на бюджетната 
глава за ОВППС, предложени в четвъртата алинея на 
настоящата точка. При липса на споразумение се 
подразбира, че Европейският парламент и Съветът записват 
в бюджета по-малката от следните две суми — сумата от 
предходния бюджет или сумата, предложена в проектобю 
джета. 

Общият размер на оперативните разходи за ОВППС се 
разпределя между статиите на бюджетната глава за 
ОВППС, предложени в четвъртата алинея. Всяка статия 
обхваща вече приетите инструменти, инструментите, които 
са предвидени, но все още не са приети, и всички други 
бъдещи (т.е. непредвидени) инструменти, които ще бъдат 
приети от Съвета през съответната финансова година. 

Тъй като по силата на Финансовия регламент Комисията 
има правомощието да трансферира самостоятелно 
бюджетни кредити между статии в рамките на бюджетната 
глава за ОВППС, се осигурява съответно гъвкавостта, която 
се смята за необходима за бързо изпълнение на действията 
по ОВППС. Ако през финансовата година сумата по 
бюджетната глава за ОВППС се окаже недостатъчна за 
покриване на необходимите разходи, Европейският 
парламент и Съветът търсят спешно решение по пред 
ложение на Комисията, като вземат предвид член 3 от 
Регламента за МФР и точка 10 от настоящото споразумение. 

В рамките на главата от бюджета, посветена на ОВППС, 
статиите, в които се вписват действията в областта на 
ОВППС, могат да се формулират в следните насоки: 

— отделните основни мисии, както е посочено в член 49, 
параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент, 

— операции за управление на кризи, предотвратяване на 
конфликти, разрешаване на конфликти и стабилизиране, 
и наблюдение и изпълнение на процеси в областта на 
мира и сигурността, 

— неразпространение и разоръжаване, 

— неотложни мерки, 

— подготвителни и последващи мерки, 

— специални представители на Европейския съюз.

BG C 373/4 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г. 

( 1 ) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47. 
( 2 ) Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и 
наблюдението на общата селскостопанска политика (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 549).
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25. Всяка година върховният представител се консултира с Евро 
пейския парламент относно документ, който се представя до 
15 юни на съответната година и в който се излагат в 
перспектива главните аспекти и основните решения в 
областта на ОВППС, включително финансовите последици 
за общия бюджет на Съюза, оценка на мерките, започнати 
през година n–1, и оценка на координацията и взаимното 
допълване на ОВППС с останалите външни финансови 
инструменти на Съюза. Освен това върховният представител 
редовно информира Европейския парламент посредством 
провеждането на съвместни консултативни срещи най- 
малко пет пъти годишно в рамките на редовния поли 
тически диалог по ОВППС, които се договарят най-късно 
в помирителния комитет. Участието в тези срещи се 
определя съответно от Европейския парламент и Съвета, 
като се имат предвид целта и естеството на информацията, 
която се обменя на тези срещи. 

Комисията се поканва да участва в тези срещи. 

Ако Съветът приеме решение в областта на ОВППС, което е 
свързано с разходи, върховният представител незабавно и 
във всеки случай не по-късно от пет работни дни след 
това изпраща на Европейския парламент разчет за пред 
видените разходи („финансова обосновка“), по-специално 
разходите във връзка със сроковете, човешките ресурси, 
използването на помещенията и останалата инфраструктура, 
транспорта, нуждите от обучение и мерките за сигурност. 

Веднъж на три месеца Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за изпълнението на действията в 
областта на ОВППС и финансовите прогнози за оставащата 
част от финансовата година. 

Е. Ангажираност на институциите по отношение на 
въпросите на политиката за развитие и европейския 

фонд за развитие 

26. Комисията установява неформален диалог с Европейския 
парламент по въпросите на политиката за развитие неза 
висимо от източниците на тяхното финансиране. 
Контролът на Европейския парламент по отношение на 
Европейския фонд за развитие (ЕФР) се привежда на 
доброволни начала в съответствие с правата за контрол, 
които съществуват по отношение на общия бюджет на 
Съюза, по-конкретно по отношение на Инструмента за 
сътрудничество за развитие, съгласно подробните условия, 
които се определят в неформалния диалог. 

Европейският парламент и Съветът отбелязват, че Коми 
сията, водена от желанието, наред с другото, да укрепи 
демократичния контрол над политиката за развитие, 
възнамерява да предложи от 2021 г. ЕФР да стане част от 
бюджета на ЕС. 

Ж. Сътрудничество на институциите в бюджетната 
процедура във връзка с административните разходи 

27. Икономиите, реализирани от таваните за функция 5, както е 
предвидено в приложението към Регламента за МФР, се 
поделят пропорционално между всички институции, както 
и останалите органи на Съюза, въз основа на техния 
съответен дял от административните бюджети. 

От всяка институция, орган или агенция се очаква 
да представи прогнози за разходите в рамките на 

годишната бюджетна процедура, които да съответстват 
на посочените в първа алинея насоки. 

За да неутрализират допълнителното натрупване на 
капацитет от увеличаването на работното време на 40 часа 
седмично, Европейският парламент, Съветът и Комисията се 
споразумяват поетапно да намалят с 5 % числеността на 
своите служители спрямо щатното разписание към 
1 януари 2013 г. ( 1 ) Това намаление следва да бъде 
приложено по отношение на всички институции, органи и 
агенции и да бъде осъществено между 2013 и 2017 г. 
Намалението не засяга бюджетните правомощия на Евро 
пейския парламент и Съвета. 

ЧАСТ III 

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СЪЮЗА 

A. Съвместно управление 

28. Комисията прави необходимото Европейският парламент, 
Съветът и Сметната палата да получават при поискване 
цялата информация и документация, отнасяща се до 
средства на Съюза, изразходвани по линия на международни 
организации, получени по силата на споразуменията за 
проверка, сключени с тези организации, които се считат за 
необходими при упражняването на компетенциите на Евро 
пейския парламент, Съвета или Сметната палата съгласно 
ДФЕС. 

Доклад за оценка 

29. В доклада за оценка, предвиден в член 318 от ДФЕС, 
Комисията прави разграничение между вътрешните 
политики, които са насочени към стратегията „Европа 
2020“ и външните политики, и използва повече 
информация относно ефективността, включително резул 
татите от проверките на ефективността, за да направи 
оценка на финансите на Съюза въз основа на постигнатите 
резултати. 

Финансово програмиране 

30. Комисията представя два пъти годишно — за първи път през 
април или май (заедно с документите, придружаващи 
проектобюджета) и за втори път през декември или 
януари (след приемането на общия бюджет на Съюза) — 
пълно финансово програмиране за функции 1 (с изключение 
на подфункцията за „икономическо, социално и терито 
риално сближаване“), 2 ( само за „околна среда“ и „рибар 
ство“), 3 и 4 от МФР. В това програмиране, структурирано 
по функции, видове политики и бюджетни редове, следва да 
бъдат посочени: 

а) действащото законодателство, като се прави разгра 
ничение между многогодишните програми и годишните 
дейности: 

— за многогодишните програми Комисията следва да 
посочи процедурата, по която са приети (обикновена 
или специална законодателна процедура), продължи 
телността им, общата референтна сума и частта, пред 
видена за административните разходи,

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз C 373/5 

( 1 ) Съветът и Комисията вече извършиха първоначално намаление на 
броя на служителите си с 1 % спрямо щатните си разписания към 
1 януари 2013 г.
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— за годишните дейности (свързани с пилотни проекти, 
подготвителни действия и агенции) и дейностите, 
финансирани съгласно прерогативите на Комисията, 
Комисията следва да представи многогодишни 
разчети и да посочи оставащите маржове под 
разрешените тавани, определени в Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията ( 1 ); 

б) законодателните предложения в процес на разглеждане: 
текущите предложения на Комисията с последните актуа 
лизации. 

Комисията следва да разгледа възможностите за кръстосано 
обвързване на финансовото програмиране със законода 
телното програмиране с оглед на предоставянето на по- 
точни и надеждни прогнози. За всяко законодателно пред 
ложение Комисията следва да посочи дали то е включено в 
програмата за април или в програмата за декември. Евро 
пейският парламент и Съветът следва да бъдат информирани 
по-специално за: 

а) всички новоприети законодателни актове и всички 
внесени предложения в процес на разглеждане, които 
обаче не са включени в програмата за април или за 
декември (със съответните суми); 

б) законодателството, предвидено в годишната работна зако 
нодателна програма на Комисията с посочване дали е 
вероятно действията да имат финансови последици. 

Винаги когато е необходимо Комисията следва да посочва 
препрограмирането, което произтича от новите законо 
дателни предложения. 

Б. Агенции и европейски училища 

31. Преди да представи предложение за създаване на нова 
агенция, Комисията следва да представи солидна, пълна и 
обективна оценка на въздействието, като взема под 
внимание, inter alia, критичната маса на персонала и компет 
енциите, аспектите, свързани с анализа разходи-ползи, 
субсидиарността и пропорционалността, отражението върху 
националните дейности и дейностите на Съюза и 
бюджетните отражения за съответната разходна функция. 
На основата на тази информация и без да се накърняват 
законодателните процедури във връзка със създаването на 
агенцията, Европейският парламент и Съветът се ангажират 
в рамките на бюджетното сътрудничество да постигнат 
своевременно споразумение за финансирането на пред 
ложената агенция. 

Прилагат се следните процедурни етапи: 

— на първо място, Комисията системно представя всяко 
предложение за създаване на нова агенция на първата 
тристранна среща след приемане на предложението ѝ, и 
представя финансовата обосновка, придружаваща 
проекта на правния акт, с който се предлага създаването 
на агенцията, и пояснява последствията от това за 
оставащия период от финансовото програмиране; 

— на второ място, по време на законодателния процес 
Комисията подпомага законодателя при оценката на 
финансовите последици от предлаганите изменения. 
Тези финансови последици следва да бъдат разгледани 
по време на съответните законодателни тристранни 
срещи; 

— на трето място, преди завършването на законодателния 
процес Комисията представя актуализиран финансов 
отчет, в който са взети предвид възможните изменения 
на законодателя; този заключителен финансов отчет се 
включва в дневния ред на последната законодателна 
тристранна среща и се утвърждава официално от зако 
нодателя. Той се включва в дневния ред и на следваща 
тристранна среща по въпросите на бюджета (в спешни 
случаи — в опростен вид), с оглед постигането на 
споразумение относно финансирането; 

— на четвърто място, постигнатото по време на 
тристранната среща споразумение, като се има предвид 
бюджетната оценка на Комисията по отношение на 
съдържанието на законодателния процес, се потвърждава 
в съвместна декларация. Посоченото споразумение 
подлежи на одобрение от Европейския парламент и 
Съвета в съответствие със собствените им процедурни 
правила. 

Същата процедура се прилага за всяко изменение на правен 
акт относно агенция, което би оказало въздействие върху 
ресурсите на въпросната агенция. 

Ако задачите на дадена агенция бъдат изменени в 
значителна степен без изменение на правния акт за 
създаване на въпросната агенция, Комисията уведомява Евро 
пейския парламент и Съвета чрез преработена финансова 
обосновка, за да се даде възможност на Европейския 
парламент и на Съвета да постигнат своевременно спора 
зумение по финансирането на агенцията. 

32. Съответните разпоредби на общия подход, приложен към 
Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета 
на Европейския съюз и Европейската комисия относно 
децентрализираните агенции, подписано на 19 юли 
2012 г., следва да бъдат надлежно взети предвид при 
бюджетната процедура.

BG C 373/6 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г. 

( 1 ) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 
29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета 
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
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33. Когато управителният съвет предвижда създаване на ново европейско училище, за неговото отражение 
върху общия бюджет на Съюза се прилага mutatis mutandis аналогична процедура. 

Съставено в Брюксел на 9 декември 2013 година. 

За Съвета 
Председател 

J. BERNATONIS 

За Комисията 

J. LEWANDOWSKI 
Член на Комисията 

Съставено в Страсбург на 10 декември 2013 година. 

За Европейския парламент 
Председател 

M. SCHULZ

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз C 373/7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Междуинституционално сътрудничество в хода на бюджетната процедура 

Част А. График на бюджетната процедура 

1. Въз основа на съществуващата практика всяка година институциите приемат своевременно осъществим график преди 
началото на бюджетната процедура. 

Част Б. Приоритети на бюджетната процедура 

2. Своевременно, преди Комисията да приеме проектобюджета, се свиква тристранна среща, за да се обсъдят възможните 
приоритети на бюджета за предстоящата финансова година. 

Част В. Съставяне на проектобюджета и актуализиране на разчетите 

3. Институциите, различни от Комисията, се приканват да приемат техните разчети преди края на март. 

4. Всяка година Комисията представя проектобюджет, който показва действителните нужди от финансиране на Съюза. 

Тя взема предвид: 

а) предоставените от държавите-членки прогнози във връзка със структурните фондове; 

б) капацитета за усвояване на бюджетните кредити, като се полагат усилия за поддържане на строга взаимовръзка 
между бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания; 

в) възможностите за започване на нови политики чрез пилотни проекти, нови подготвителни действия или и двете 
заедно, или за продължаване на многогодишни дейности, които приключват, след като се направи оценка дали е 
възможно да се осигури основен акт по смисъла на Финансовия регламент (определение за основен акт, необхо 
димост от основен акт за изпълнението и изключения); 

г) необходимостта да се гарантира, че всяка промяна в разходите по отношение на предходната година съответства на 
ограниченията на бюджетната дисциплина. 

5. Институциите избягват, доколкото е възможно, да записват в бюджета позиции, които са свързани с незначителни 
разходи за операциите. 

6. Европейският парламент и Съветът се ангажират също да вземат предвид оценката на възможностите за изпълнение на 
бюджета, направена от Комисията в нейните проекти и във връзка с изпълнението на текущия бюджет. 

7. В интерес на доброто финансово управление и поради последиците, които големите промени в дяловете и главите в 
бюджетната номенклатура имат по отношение на отговорностите на службите на Комисията във връзка с управ 
ленската отчетност, Европейският парламент и Съветът се ангажират да обсъждат всички големи промени с 
Комисията в рамките на помирителната процедура. 

8. В интерес на лоялното и добро институционално сътрудничество Европейският парламент и Съветът се ангажират да 
поддържат редовни и активни контакти на всички равнища чрез съответните им преговарящи лица, по време на цялата 
бюджетна процедура и по-специално през периода на помирителната процедура. Европейският парламент и Съветът се 
ангажират да осигурят своевременен и постоянен обмен на съответната информация и документи на формално и 
неформално равнище, както и при нужда да провеждат технически или неформални срещи в периода на помири 
телната процедура в сътрудничество с Комисията. Комисията осигурява своевременен и равен достъп до информация и 
документи за Европейския парламент и Съвета. 

9. До момента, в който бъде свикан помирителният комитет, Комисията може, ако е необходимо, да изменя проекто 
бюджета в съответствие с член 314, параграф 2 от ДФЕС, включително чрез писмо за внасяне на корекции, с което се 
актуализират разчетите за разходите за селското стопанство. Веднага щом информацията за актуализациите бъде 
налична, Комисията я предоставя за разглеждане на Европейския парламент и Съвета. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета всички надлежно обосновани мотиви, които те може да поискат. 

Част Г. Бюджетна процедура преди помирителната процедура 

10. Достатъчно време преди четенето от Съвета се свиква тристранна среща, за да се даде възможност на институциите да 
обменят мнения относно проектобюджета. 

11. За да може Комисията своевременно да оцени приложимостта на предвидените от Европейския парламент и Съвета 
изменения, които създават нови подготвителни действия или пилотни проекти, или с които се продължава срока на 
съществуващи такива, Европейският парламент и Съветът уведомяват Комисията за намеренията си във връзка с това, 
така че още на тази тристранна среща да може да бъде проведено първоначално обсъждане. 

12. Тристранна среща би могла да се свика преди гласуването на пленарно заседание от Европейския парламент.

BG C 373/8 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г.
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Част Д. Помирителна процедура 

13. Ако Европейският парламент приеме изменения на позицията на Съвета, по време на същото пленарно заседание 
председателят на Съвета отбелязва разликите в позицията на двете институции и дава своето съгласие председателят на 
Европейския парламент да свика незабавно помирителния комитет. Писмото за свикване на помирителния комитет се 
изпраща най-късно на първия работен ден на седмицата, следваща края на парламентарната месечна сесия, по време на 
която е проведено гласуването на пленарно заседание, като срокът за помирителната процедура започва да тече от 
следващия ден. Срокът от 21 дни се изчислява в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета ( 1 ). 

14. Ако Съветът не може да се съгласи с всички изменения, приети от Европейския парламент, той следва да потвърди 
своята позиция с писмо, изпратено преди първото заседание, предвидено за помирителния период. В такъв случай 
помирителният комитет действа в съответствие с условията, определени в следващите точки. 

15. Помирителният комитет се председателства съвместно от представители на Европейския парламент и на Съвета. 
Заседанията на помирителния комитет се председателстват от съпредседателя от институцията домакин на заседанието. 
Всяка институция определя в съответствие със своя процедурен правилник участниците си във всяка среща и мандата 
си за преговорите. Европейският парламент и Съветът се представляват на подходящо равнище в помирителния 
комитет, което да позволява на всяка делегация да поема политически ангажименти от името на своята институция, 
за да може да се постигне реален напредък към окончателното споразумение. 

16. Съгласно член 314, параграф 5, втора алинея от ДФЕС Комисията участва в работата на помирителния комитет и 
предприема всички инициативи, необходими за сближаването на позициите на Европейския парламент и на Съвета. 

17. По време на цялата помирителна процедура на различни равнища на представителство се провеждат тристранни срещи 
с цел разрешаване на нерешените въпроси и подготвяне на основите за постигане на споразумение в рамките на 
помирителния комитет. 

18. Заседанията на помирителния комитет и тристранните срещи се провеждат последователно в помещенията на Евро 
пейския парламент и на Съвета с цел балансирано ползване на ресурсите, в това число и услугите по устен превод. 

19. Датите на заседанията на помирителния комитет и на тристранните срещи се определят предварително по спора 
зумение между трите институции. 

20. На помирителния комитет се предоставя общ набор от документи („входящи документи“), съпоставящи различните 
етапи на бюджетната процедура ( 2 ). Тези документи включват цифри по редове, общи суми по функции от МФР и 
консолидиран документ с цифри и забележки за всички бюджетни редове, които се считат за технически „отворени“. 
Без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет, в специален документ се изброяват всички 
бюджетни редове, които се считат за технически затворени ( 3 ). Тези документи се класифицират според бюджетната 
номенклатура. 

Към входящите документи за помирителния комитет се прилагат и други документи, включително писмо от Комисията 
за изпълнимост на позицията на Съвета и измененията от Европейския парламент; както и всяко писмо или писма от 
другите институции относно позицията на Съвета или измененията от Европейския парламент. 

21. С цел постигане на споразумение до края на срока за помирителната процедура, на тристранните срещи се: 

— определя обхватът на преговорите по бюджетните въпроси, които трябва да бъдат разгледани, 

— утвърждава списъкът с бюджетните редове, които се считат за технически затворени, при условие че се постигне 
окончателно споразумение относно целия бюджет за финансовата година, 

— обсъждат въпроси, определени в първото тире, с оглед на постигането на възможни споразумения, които да бъдат 
одобрени от помирителния комитет, 

— разглеждат тематични въпроси, включително по функциите в МФР. 

По време на всяка тристранна среща или непосредствено след приключването ѝ се съставят съвместно предварителни 
заключения, като едновременно с това се договаря дневния ред за следващото заседание. Тези заключения се регис 
трират от институцията домакин на тристранната среща и се считат за предварително одобрени след 24 часа, без да се 
засяга окончателното решение на помирителния комитет. 

22. Заседанията на помирителния комитет разполагат със заключенията от тристранните срещи и с документ за евентуално 
утвърждаване, заедно с бюджетните редове, по отношение на които е постигнато предварително споразумение по време 
на тристранните срещи.

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз C 373/9 

( 1 ) Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни 
срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1). 

( 2 ) Различните етапи включват: бюджета на текущата финансова година (в т.ч. приетите коригиращи бюджети); първоначалния проекто 
бюджет; позицията на Съвета по проектобюджета; измененията на Европейския парламент на позицията на Съвета и представените от 
Комисията писма за внасяне на корекции (ако все още не са напълно одобрени от всички институции). 

( 3 ) Бюджетен ред, който се счита за технически затворен, е ред, по отношение на който между Европейския парламент и Съвета няма 
разногласия и за който не е представено писмо за внасяне на корекции.
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23. Общият проект, предвиден в член 314, параграф 5 от ДФЕС, се съставя от секретариатите на Европейския парламент и 
на Съвета със съдействието на Комисията. Той се състои от придружително писмо от председателите на двете делегации 
до председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, в което се посочва датата, на която е постигнато 
споразумението в помирителния комитет, и от приложения, които съдържат: 

— стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции и общи стойности по функциите от МФР, 

— консолидиран документ, в който се указват стойностите и окончателният текст на всички редове, които са били 
изменени по време на помирителната процедура, 

— списък на редовете, неизменени спрямо проектобюджета, или позицията на Съвета. 

Помирителният комитет може също да приеме заключения и евентуални съвместни декларации във връзка с бюджета. 

24. Общият проект се превежда на официалните езици на институциите на Съюза (от службите на Европейския парламент) 
и се представя за одобрение на Европейския парламент и на Съвета в срок от четиринадесет дни, считано от датата на 
постигането на споразумение по общия проект съгласно точка 23. 

Бюджетът подлежи на редакция от юрист-лингвистите след приемане на общия проект чрез интегриране на прило 
женията към общия проект с бюджетните редове, които не са изменени в хода на помирителната процедура. 

25. Институцията домакин на заседанието (тристранна среща или заседание на помирителния комитет) осигурява услугите 
по устен превод, като за заседанията на помирителния комитет е приложим пълен езиков режим, а за тристранните 
срещи — езиков режим, съобразен с конкретната среща. 

Институцията домакин на заседанието осигурява размножаването и разпространението на документите от заседанието. 

Службите на трите институции си сътрудничат за включване на резултатите от преговорите, за да бъде финализиран 
общият проект. 

Част Е. Коригиращи бюджети 

Общи принципи 

26. Като се има предвид фактът, че коригиращите бюджети често са съсредоточени върху конкретни и понякога спешни 
въпроси, институциите приемат следните принципи, с цел да се осигури подходящо междуинституционално сътруд 
ничество за гладък и бърз процес на вземане на решения във връзка с коригиращите бюджети, като същевременно се 
избягва, доколкото е възможно, свикването на помирителни заседания за коригиращите бюджети. 

27. Доколкото е възможно, институциите полагат усилия да ограничат броя на коригиращите бюджети. 

График 

28. Комисията информира предварително Европейския парламент и Съвета за възможните дати на приемане на проектите 
на коригиращи бюджети, без това да засяга крайната дата на приемане. 

29. В съответствие с вътрешния си процедурен правилник Европейският парламент и Съветът полагат усилия да разгледат 
предложения от Комисията проект на коригиращ бюджет скоро след приемането му от Комисията. 

30. С цел да се ускори процедурата, Европейският парламент и Съветът правят необходимото съответните им работни 
графици да са координирани, доколкото е възможно, за да може процедурата да протече по съгласуван и сближаващ 
позициите начин. За тази цел те се стремят да изготвят възможно най-бързо индикативен график за различните етапи, 
водещи до окончателното приемане на коригиращия бюджет. 

Европейският парламент и Съветът отчитат сравнителната спешност на коригиращия бюджет и необходимостта от 
своевременното му одобряване, за да може да бъде приложен през съответната финансова година. 

Сътрудничество по време на четенето 

31. Институциите си сътрудничат добросъвестно по време на цялата процедура, като правят необходимото, доколкото е 
възможно, коригиращите бюджети да бъдат приети на ранен етап от процедурата. 

Когато е уместно и когато съществува риск от различие в становищата, Европейският парламент или Съветът, преди 
всеки от тях да приеме окончателната си позиция по коригиращия бюджет, или Комисията по всяко време, може да 
предложи да се свика специална тристранна среща, на която да бъдат обсъдени различията и да се положат усилия за 
постигане на компромис. 

32. Всички предложени от Комисията проекти на коригиращи бюджети, които все още не са окончателно одобрени, 
системно се включват в дневния ред на планираните тристранни срещи по годишната бюджетна процедура. Комисията 
представя проектите на коригиращи бюджети, а Европейският парламент и Съветът обявяват съответните си становища, 
доколкото е възможно, преди провеждането на тристранната среща. 

33. Ако в рамките на тристранна среща бъде постигнат компромис, Европейският парламент и Съветът се ангажират да 
разгледат резултатите от тристранната среща по време на разискването на коригиращия бюджет в съответствие с ДФЕС 
и с вътрешния си процедурен правилник.

BG C 373/10 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г.
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Сътрудничество след четенето 

34. Ако Европейският парламент одобри без изменение позицията на Съвета, коригиращият бюджет се приема в съот 
ветствие с ДФЕС. 

35. Ако Европейският парламент приеме изменения с мнозинство от съставляващите го членове, се прилага член 314, 
параграф 4, буква в) от ДФЕС. Въпреки това преди заседанието на помирителния комитет се свиква тристранна среща. 

— ако по време на тристранната среща бъде постигнато споразумение и при условие за даване на съгласие от страна 
на Европейския парламент и Съвета за резултатите от тристранната среща, помирителната процедура се прекратява 
с размяна на писма, без да се провежда заседание на помирителния комитет; 

— ако на тристранната среща не бъде постигнато споразумение, помирителният комитет провежда заседание и 
организира работата си съобразно обстоятелствата с оглед на възможно най-бързото приключване на процеса по 
вземане на решение преди изтичането на двадесет и един дневния срок, установен в член 314, параграф 5 от 
ДФЕС. Помирителният комитет може да прекрати работата си чрез размяна на писма. 

Част Ж. Неразплатени поети ангажименти („Restes à liquider“) 

36. Предвид необходимостта да се осигури методична последователност на цялостните бюджетни кредити за плащания 
спрямо бюджетните кредити за поети ангажименти, така че да се избегне всяко прехвърляне извън установеното на 
неразплатени поети ангажименти от една година в друга, Европейският парламент, Съветът и Комисията се спора 
зумяват да контролират внимателно нивото на неразплатените поети ангажименти, за да смекчат опасността от 
възпрепятстване на изпълнението на програмите на Съюза поради липса на бюджетни кредити за плащания в края 
на МФР. 

С цел да се осигури управляемо ниво и профил на плащанията за всички функции, във всички функции строго се 
прилагат правилата за отмяна на поети бюджетни задължения, по-специално правилата за автоматична отмяна. 

В хода на бюджетната процедура институциите провеждат редовни срещи с оглед извършването на съвместна оценка 
на актуалното състояние и на перспективите за изпълнението на бюджета през текущата и следващите години. Това 
става под формата на специални междуинституционални срещи на подходящо равнище, преди които Комисията 
представя подробна оценка на актуалното състояние с разбивка по фондове и държави-членки във връзка с изпъл 
нението на плащанията, получените искания за възстановяване на разходи и преразгледаните прогнози. По-специално, 
с цел да се гарантира, че Съюзът ще може да изпълни всички свои финансови задължения, които произтичат от 
съществуващите и бъдещите ангажименти за периода 2014—2020 г., в съответствие с член 323 от ДФЕС Евро 
пейският парламент и Съветът анализират и обсъждат разчетите на Комисията за необходимия размер на бюджетните 
кредити за плащания.

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз C 373/11
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II

(Известия)

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

КОМИСИЯ

Споразумение между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане
на Решение 1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпъл-

нителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/ЕО

(2008/C 143/01)

Предоставяне на информация на Европейския парламент

1. Съгласно член 7, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО (1), Европейският парламент следва да бъде
информиран редовно от Комисията за работата на комитетите (2) съобразно условията и реда за гаран-
тиране на прозрачност и ефикасност на системата за предаване и идентификация на информацията и на
различните етапи на процедурата. За тази цел той получава, едновременно и при същите условия като
членовете на комитетите, проектите на дневен ред за заседанията на комитетите, проектите на мерки за
прилагане, представени на тези комитети съгласно основни актове, приети в съответствие с процедурата,
предвидена в член 251 от Договора, резултатите от гласуването, съкратените протоколи от заседанията и
списъците на органите, към които принадлежат лицата, определени от държавите-членки да ги предста-
вляват.

Регистър

2. Комисията създава регистър, съдържащ всички документи, изпратени до Европейския парламент (3).
Европейският парламент ще има пряк достъп до този регистър. В съответствие с предвиденото в член 7,
параграф 5 от Решение 1999/468/ЕО, позоваванията на всички документи, изпратени до Европейския
парламент, се оповестяват публично.

3. В съответствие с поетите от Комисията ангажименти в декларацията й относно член 7, параграф 3 от
Решение 1999/468/ЕО (4), и след като бъдат предприети всички подходящи технически мерки,
регистърът по точка 2 предоставя възможност, по-конкретно за:

— ясна идентификация на документите, обхванати от една и съща процедура и на промените в мярката
за прилагане на всеки етап от процедурата,

— указване на етапа на процедурата и сроковете,

— ясно разграничение между проекта на мерки, получен от Европейския парламент едновременно с
членовете на съответния комитет съгласно правото му на информация, и окончателния проект след
произнасяне на становището на комитета, който е изпратен до Европейския парламент,

10.6.2008 г. C 143/1Официален вестник на Европейския съюзBG

(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
(2) Счита се, че думата „комитет“ в текста на настоящото споразумение се отнася за комитетите, създадени в съответствие с

Решение 1999/468/ЕО.
(3) Предвидената дата за създаване на регистъра е 31 март 2008 г.
(4) ОВ C 171, 22.7.2006 г., стр. 21.
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— ясна идентификация на всяка промяна в сравнение с документите, вече изпратени до Европейския
парламент.

4. Когато, след преходен период, който започва да тече от влизането в сила на настоящото споразумение,
Европейският парламент и Комисията стигнат до заключение, че системата функционира и е задово-
лителна, изпращането на документи до Европейския парламент се извършва чрез електронно
уведомление, съдържащо връзка към предвидения в точка 2 регистър. Решение за това се взема чрез
размяна на писма между председателите на двете институции. През преходния период, документите се
изпращат до Европейския парламент под формата на приложение към съобщение по електронна поща.

5. Освен това, Комисията се съгласява да изпраща до Европейския парламент, за сведение и при поискване
от компетентната парламентарна комисия, конкретни проекти на мерки за прилагане на основни актове,
които, макар и да не са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, са от
особено значение за Европейския парламент. Тези мерки се вписват в регистъра по точка 2, като
Европейският парламент се уведомява за това.

6. Освен обобщените протоколи по точка 1, Европейският парламент може да поиска достъп до прото-
колите от заседанията на комитетите (1). Комисията разглежда всяко искане поотделно съгласно прави-
лата за поверителност, установени в приложение I към Рамковото споразумение относно отношенията
между Европейския парламент и Комисията (2).

Поверителни документи

7. Поверителните документи се обработват съгласно вътрешните административни процедури, установени от
всяка институция, с оглед осигуряване на всички необходими гаранции.

Резолюции на Европейския парламент по член 8 от Решение 1999/468/ЕО

8. Съгласно член 8 от Решение 1999/468/ЕО, Европейският парламент може да посочи в мотивирана
резолюция, че проект на мерки за прилагане на основен акт, приет в съответствие с процедурата,
предвидена в член 251 от Договора, може да превиши изпълнителните правомощия, предвидени в
основния акт.

9. Европейският парламент приема такива резолюции в съответствие със своя Правилник за дейността, за
което той разполага с едномесечен срок, който започва да тече от датата на получаване на окончателния
проект на мерките за прилагане на езиковите версии, представени на членовете на съответния комитет.

10. Европейският парламент и Комисията се съгласяват, че е целесъобразно за постоянно да се установи
по-кратък срок за някои видове спешни мерки за прилагане, по които в интерес на надеждното
управление трябва да се вземе решение в по-кратък срок. По-конкретно, това се отнася за някои видове
мерки, свързани с външни действия, включително хуманитарна помощ и помощ в извънредни ситуации,
закрила на здравето и безопасността, транспортна сигурност и безопасност и освобождаване от
задължение за спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. Видовете съответни мерки и
приложимите срокове се определят по споразумение между член на Комисията и председателя на
компетентната парламентарна комисия. Такова споразумение може да бъде отменено по всяко време от
всяка от страните.

11. Без да се засягат случаите, посочени в точка 10, срокът е по-кратък при спешност и в случай на мерки,
свързани с ежедневни административни въпроси и/или мерки с ограничен срок на действие. Този срок
може да бъде много кратък в изключително спешни случаи, по-конкретно в случаи, свързани с обществе-
ното здраве. Компетентният член на Комисията определя подходящ срок и го мотивира. В такива случаи
Европейският парламент може да използва процедура, при която прилагането на член 8 от Решение
1999/468/ЕО се делегира на компетентната парламентарна комисия, която може да изпрати отговор на
Комисията в съответния срок.

10.6.2008 г.C 143/2 Официален вестник на Европейския съюзBG

(1) Вж. решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 19 юли 1999 г. по дело Т-188/97 Rothmans с/у
Комисията, ССП 1999 г., стр. II-2463.

(2) ОВ C 121, 24.4.2001 г., стр. 122.
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12. Непосредствено след като службите на Комисията предвидят, че проект на мерки по точки 10 и 11 е
вероятно да бъде представен пред комитет, те предупреждават неофициално секретариата на компетент-
ната комисия или съответно секретариатите на компетентните комисии. Непосредствено след предста-
вянето на първоначалния проект на мерки пред членовете на комитета, службите на Комисията уведо-
мяват секретариата на парламентарната комисия или съответно секретариатите на парламентарните
комисии относно спешността и сроковете, които ще се прилагат след представянето на окончателния
проект.

13. След приемането от Европейския парламент на резолюция по точка 8 или на отговор по точка 11,
съответният член на компетентната комисия уведомява Европейския парламент или, когато е подходящо,
компетентната парламентарна комисия за действията, които Комисията възнамерява да предприеме.

14. Данните по точки 10 до 13 се включват в регистъра.

Процедура по регулиране с контрол

15. Когато е приложима процедурата по регулиране с контрол, след гласуване в рамките на комитета,
Комисията уведомява Европейския парламент за приложимите срокове. При спазване на точка 16, тези
срокове започват да текат едва след получаването на всички езикови версии от Европейския парламент.

16. Когато се прилагат съкратени срокове (член 5а, параграф 5, буква б) от Решение 1999/468/ЕО) и в
случаи на спешност (член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО), сроковете започват да текат от
датата на получаване от Европейския парламент на окончателните проекти мерки за прилагане на
езиковите версии, представени на членовете на комитета, освен ако председателят на парламентарната
комисия не възрази. При всички положения Комисията се стреми да изпрати всички езикови версии на
Европейския парламент във възможно най-кратки срокове. Непосредствено след като службите на
Комисията предвидят, че проект на мерки по член 5а, параграф 5, буква б) и член 5а, параграф 6 е
вероятно да бъде представен пред комитет, те предупреждават неофициално секретариата на компетент-
ната парламентарна комисия или съответно секретариатите на компетентните парламентарни комисии.

Финансови услуги

17. Съгласно своето изявление относно член 7, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО по отношение на
финансовите услуги, Комисията се ангажира да:

— гарантира, че длъжностното лице от Комисията, което председателства заседанието на комитет, уведо-
мява Европейския парламент след всяко заседание, по искане за това от последния, за всички разиск-
вания относно проект на мерки за прилагане, представен пред този комитет,

— да отговори устно или писмено на всеки въпрос във връзка с разискванията относно проект на мерки
за прилагане, представени пред комитета.

Накрая, Комисията гарантира, че ангажиментите, поети на пленарното заседание на Парламента от
5 февруари 2002 г. (1) и потвърдени на неговото пленарно заседание от 31 март 2004 г. (2), както и
ангажиментите, посочени в точки 1 до 7 от писмото от 2 октомври 2001 г. (3) от члена на Комисията
Bolkestein до председателя на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския
парламент, се спазват за целия сектор на финансовите услуги (включително ценни книжа, банки, застра-
ховане, пенсии и счетоводство).

График на парламентарната работа

18. Освен когато се прилагат съкратени срокове или в случаи на спешност, при предаването на проекти на
мерки за прилагане съгласно настоящото споразумение, Комисията взема предвид периодите на
прекъсване на работата на Европейския парламент (през зимата, лятото и по време на изборите за
Европейски парламент), за да се гарантира възможността на Парламента да упражнява прерогативите си в
рамките на сроковете, предвидени в Решение 1999/468/ЕО и настоящото споразумение.

10.6.2008 г. C 143/3Официален вестник на Европейския съюзBG

(1) ОВ C 284 E, 21.11.2002 г., стр. 19.
(2) ОВ C 103 E, 29.4.2004 г., стр. 446 и пълен стенографски протокол (CRE) на пленарното заседание на Европейският

парламент от 31 март 2004 г., раздел „Гласуване“.
(3) ОВ C 284 E, 21.11.2002 г., стр. 83.
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Сътрудничество между Европейския парламент и Комисията

19. Двете институции изразяват своята готовност за взаимно подпомагане, така че да осигурят пълно сътруд-
ничество при работата си по конкретни мерки за прилагане. За тази цел се създават съответните контакти
на административно равнище.

Предходни споразумения

20. Споразумението от 2000 г. между Европейския парламент и Комисията за условията и реда за прилагане
на Решение 1999/468/ЕО на Съвета (1) се заменя. Европейският парламент и Комисията считат следните
споразумения за заменени и следователно без правна сила, доколкото се отнася за тях самите: спора-
зумение Plumb/Delors от 1988 г., споразумение Samland/Williamson от 1996 г. и modus vivendi от
1994 г. (2).

Съставено в Брюксел на 3 юни 2008 г.

За Европейския парламент

Председател

Hans-Gert PÖTTERING

За Комисията на Европейските общности

Председател

José Manuel DURÃO BARROSO

10.6.2008 г.C 143/4 Официален вестник на Европейския съюзBG

(1) ОВ L 256, 10.10.2000 г., стр. 19.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 1.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 182/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 16 февруари 2011 година 

за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро 
пейския съюз, и по-специално член 291, параграф 3 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на нацио 
налните парламенти, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура ( 1 ), 

като имат предвид, че: 

(1) Когато са необходими еднакви условия за изпълнение на 
правно обвързващи актове на Съюза, тези актове 
(наричани по-нататък „основни актове“) трябва да пре- 
доставят изпълнителни правомощия на Комисията или в 
някои специфични и надлежно обосновани случаи, както 
и в случаите, предвидени в членове 24 и 26 от Договора 
за Европейския съюз, на Съвета. 

(2) Законодателят, при пълно спазване на критериите, уста 
новени в Договора за функционирането на Европейския 
съюз („ДФЕС“), решава по отношение на всеки основен 
акт дали да предостави изпълнителни правомощия на 
Комисията в съответствие с член 291, параграф 2 от 
този договор. 

(3) Досега упражняването на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията се уреждаше с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета ( 2 ). 

(4) Понастоящем съгласно ДФЕС Европейският парламент и 
Съветът трябва да установят общите правила и принципи 
относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването на изпълни 
телните правомощия от страна на Комисията. 

(5) Необходимо е да се гарантира, че процедурите за този 
контрол са ясни, ефективни и пропорционални на 
естеството на актовете за изпълнение и отразяват инсти 
туционалните изисквания на ДФЕС, както и натрупания 
опит и общата практика, следвана при прилагането на 
Решение 1999/468/ЕО. 

(6) За онези основни актове, за които се изисква държавите- 
членки да упражняват контрол върху приемането на 
актове за изпълнение от Комисията, е целесъобразно за 
целите на този контрол да се създадат комитети, 
съставени от представители на държавите-членки и пред 
седателствани от Комисията. 

(7) Когато това е целесъобразно, контролният механизъм 
следва да включва сезиране на апелативен комитет, 
който следва да заседава на подходящо равнище. 

(8) С цел опростяване Комисията следва да упражнява изпъл 
нителните правомощия в съответствие с една от само два 
вида процедури, а именно процедурата по консултиране 
или процедурата по разглеждане. 

(9) За постигането на по-голямо опростяване към комитетите 
следва да се прилагат общи процедурни правила, вклю 
чително основните разпоредби, свързани с тяхната 
дейност, и възможността за предоставяне на становище с 
писмена процедура. 

(10) Следва да се установят критерии за определяне на проце 
дурата, която да бъде използвана за приемането на актове 
за изпълнение от Комисията. За да се постигне по-голяма 
последователност процедурните изисквания следва да 
бъдат пропорционални на естеството и последиците на 
актовете за изпълнение, които ще бъдат приети. 

(11) Процедурата по разглеждане следва да се прилага по- 
специално когато се приемат актове от общ характер 
чиято цел е да се приложат основни актове, и 
специални актове за изпълнение, които могат да имат 
значителни последици. Тази процедура следва да 
гарантира, че актовете за изпълнение няма да могат да 
бъдат приети от Комисията, ако не съответстват на стано 
вището на комитета, освен при много изключителни 
обстоятелства, когато те може да се прилагат за 
ограничен срок. Когато не е дадено становище от 
комитета, процедурата следва също така да гарантира 
възможност за Комисията да преразгледа проектите на 
актове за изпълнение, като взема предвид мненията, 
изразени в рамките на комитета. 

(12) Ако основният акт предоставя изпълнителни правомощия 
на Комисията, свързани с програми, които са със 
значително отражение върху бюджета или са насочени 
към трети държави, следва да се прилага процедурата 
по разглеждане.

BG 28.2.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз L 55/13 

( 1 ) Позиция на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. (все още 
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 
14 февруари 2011 г. 

( 2 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
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(13) Председателят на даден комитет следва да се стреми да 
намери решения, които се ползват с възможно най- 
широка подкрепа в рамките на комитета или на апела 
тивния комитет, и следва да обясни по какъв начин са 
отчетени обсъжданията и предложенията за изменения. За 
тази цел Комисията следва да обръща специално 
внимание на мненията, изразени в рамките на комитета 
или на апелативния комитет, що се отнася до проекти за 
окончателни антидъмпингови или изравнителни мерки. 

(14) При обсъждане на приемането на други проекти на актове 
за изпълнение в особено чувствителни сектори, по- 
специално данъчното облагане, здравето на потребителите, 
безопасността на храните и опазването на околната среда, 
Комисията, с оглед намиране на балансирано решение, ще 
действа доколкото е възможно по такъв начин, че да 
избегне противопоставянето на всяка преобладаваща 
позиция, която може да се формира в рамките на апела 
тивния комитет срещу целесъобразността на даден акт за 
изпълнение. 

(15) Процедурата по консултиране следва по правило да се 
прилага във всички останали случаи или когато се 
смята, че това е по-подходящата процедура. 

(16) Когато това е предвидено в основен акт, следва да бъде 
възможно да се приемат актове за изпълнение, които да се 
прилагат незабавно по наложителни причини за 
спешност. 

(17) Европейският парламент и Съветът следва да бъдат своев 
ременно и редовно информирани за работата на коми 
тетите. 

(18) Европейският парламент или Съветът следва да могат по 
всяко време да обърнат внимание на Комисията, че по 
тяхно мнение даден проект на акт за изпълнение 
превишава изпълнителните правомощия, предвидени в 
основния акт, като отчитат своите правомощия във 
връзка с контрола за законосъобразност на актовете на 
Съюза. 

(19) Следва да се осигури публичен достъп до информация за 
работата на комитетите в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния достъп до 
документи на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията ( 1 ). 

(20) Комисията следва да води регистър с информация относно 
работата на комитетите. Следователно правилата относно 
защитата на класифицирани документи, приложими за 
Комисията, следва също така да се прилагат към 
ползването на регистъра. 

(21) Решение 1999/468/ЕО следва да бъде отменено. За да се 
извърши преходът от режима, предвиден в Решение 
1999/468/ЕО, към настоящия регламент, всяко позо 
ваване в съществуващото законодателство на процедурите, 
предвидени в посоченото решение, следва да се разбира 
като позоваване на съответните процедури, предвидени в 
настоящия регламент, с изключение на процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. Действието на член 5а от Решение 
1999/468/ЕО следва да бъде временно запазено за 
целите на действащи основни актове, които се позовават 
на този член. 

(22) Настоящият регламент не засяга правомощията на 
Комисията по отношение на прилагането на правилата 
за конкуренция, както е посочено в ДФЕС, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Предмет 

Настоящият регламент определя обшите правила и принципи 
относно реда и условията, които се прилагат, когато с правно 
обвързващ акт на Съюза (наричан по-нататък „основен акт“) се 
установява необходимостта от еднакви условия за изпълнение и 
се изисква контрол от страна на държавите-членки върху 
приемането от страна на Комисията на актове за изпълнение. 

Член 2 

Избор на процедура 

1. Основният акт може да предвижда прилагане на проце 
дурата по консултиране или на процедурата по разглеждане, в 
зависимост от естеството или последиците на необходимите 
актове за изпълнение. 

2. Процедурата по разглеждане се прилага по-специално при 
приемането на: 

а) актове за изпълнение от общ характер; 

б) други актове за изпълнение, свързани със: 

i) програми със значително отражение; 

ii) общата селскостопанска политика и общата политика в 
областта на рибарството; 

iii) околната среда, сигурността и безопасността или защитата 
на здравето или безопасността на хората, животните или 
растенията; 

iv) общата търговска политика; 

v) данъчното облагане.

BG L 55/14 Официален вестник на Европейския съюз 28.2.2011 г. 

( 1 ) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
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3. Процедурата по консултиране се прилага по правило за 
приемането на актове за изпълнение, които не попадат в 
обхвата на параграф 2. В надлежно обосновани случаи проце 
дурата по консултиране може да се прилага и при приемането на 
актове за изпълнение, посочени параграф 2. 

Член 3 

Общи разпоредби 

1. Предвидените в настоящия член общи разпоредби се 
прилагат за всички процедури, посочени в членове 4—8. 

2. Комисията се подпомага от комитет, съставен от предста 
вители на държавите-членки. Комитетът се председателства от 
представител на Комисията. Председателят не участва в гласу 
ването на комитета. 

3. Председателят внася в комитета проектa на акта за 
изпълнение, който предстои да бъде приет от Комисията. 

Освен в надлежно обосновани случаи, председателят свиква 
заседание не по-рано от 14 дни след датата на внасяне на 
проекта на акта за изпълнение и на проекта за дневен ред в 
комитета. Комитетът дава своето становище по проекта на акта 
за изпълнение в срок, който председателят може да определи в 
зависимост от спешността на въпроса. Сроковете са пропор 
ционални и предоставят на членовете на комитета навременни 
и реални възможности да разгледат проекта на акта за 
изпълнение и да изразят мнението си. 

4. Докато комитетът даде становище, всеки член на комитета 
може да предлага изменения, а председателят може да представя 
изменени версии на проекта на акта за изпълнение. 

Председателят се стреми да намери решения, които се ползват с 
възможно най-широка подкрепа в рамките на комитета. Пред 
седателят информира комитета за начина, по който са взети 
предвид обсъжданията и предложенията за изменения, по- 
специално по отношение на предложенията, които са 
получили широка подкрепа в комитета. 

5. В надлежно обосновани случаи председателят може да 
получи становището на комитета по писмена процедура. Пред 
седателят изпраща на членовете на комитета проекта на акта за 
изпълнение и определя срок за даване на становище в зависимост 
от спешността на въпроса. За всеки член на комитета, който не 
се е противопоставил на проекта на акта за изпълнение или не се 
е въздържал изрично от гласуване преди изтичането на този 
срок, се счита, че е дал мълчаливото си съгласие за проекта на 
акта за изпълнение. 

Освен ако в основния акт не е предвидено друго, писмената 
процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на 
срока, посочен в първата алинея, председателят вземе такова 
решение или член на комитета отправи такова искане. В такъв 
случай председателят свиква заседание на комитета в разумен 
срок. 

6. Становището на комитета се записва в протокола. 
Членовете на комитета имат право да поискат позицията им да 
бъде вписана в протокола. Председателят незабавно изпраща 
протокола до членовете на комитета. 

7. Когато е приложимо, контролният механизъм включва 
сезиране на апелативен комитет. 

Апелативният комитет приема свой процедурен правилник с 
обикновено мнозинство от членовете си по предложение на 
Комисията. 

Когато апелативният комитет бъде сезиран, той заседава най-рано 
14 дни, освен в надлежно обосновани случаи, и най-късно шест 
седмици след датата, на която е сезиран. Без да се засяга 
параграф 3, апелативният комитет дава становище в рамките на 
два месеца от датата на сезиране. 

Заседанията на апелативния комитет се председателстват от пред 
ставител на Комисията. 

Председателят определя датата на заседанието на апелативния 
комитет в тясно сътрудничество с членовете на комитета, за да 
даде възможност на държавите-членки и на Комисията да 
подсигурят подходящо равнище на представителство. До 
1 април 2011 г. Комисията свиква първото заседание на апела 
тивния комитет с цел приемането на процедурния правилник на 
комитета. 

Член 4 

Процедура по консултиране 

1. Когато се прилага процедурата по консултиране, комитетът 
приема, когато е необходимо, становището си чрез гласуване. 
Ако комитетът гласува, становището се приема с обикновено 
мнозинство от членовете му. 

2. Комисията взема решение относно проекта на акта за 
изпълнение, който предстои да бъде приет, като отчита в най- 
пълна степен заключенията от дискусиите в рамките на комитета 
и даденото становище. 

Член 5 

Процедура по разглеждане 

1. Когато се прилага процедурата по разглеждане, комитетът 
приема становището си с мнозинството, предвидено в член 16, 
параграфи 4 и 5 от Договора за Европейския съюз и когато е 
приложимо в член 238, параграф 3 ДФЕС, за актове, които 
трябва да се приемат по предложение на Комисията. Гласовете 
на представителите на държавите-членки в комитета се претеглят 
по начина, определен в посочените членове. 

2. Когато комитетът даде положително становище, Комисията 
приема проекта на акта за изпълнение.

BG 28.2.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз L 55/15
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3. Без да се засяга член 7, ако комитетът даде отрицателно 
становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение. 
Когато даден акт за изпълнение се счита за необходим, пред 
седателят може или да внесе в същия комитет изменена версия 
на проекта в рамките на два месеца след даването на отри 
цателно становище, или в едномесечен срок след даването на 
отрицателно становище да внесе проекта на акта за изпълнение 
в апелативния комитет за допълнително обсъждане. 

4. Когато не бъде дадено становище, Комисията може да 
приеме проекта на акта за изпълнение, освен в предвидените 
във втора алинея случаи. Когато Комисията не приеме проекта 
на акта за изпълнение, председателят може да внесе в комитета 
негова изменена версия. 

Без да се засяга член 7, Комисията не приема проекта на акта за 
изпълнение, когато: 

а) актът се отнася до данъчното облагане, финансовите услуги, 
защитата на здравето или безопасността на хората, животните 
или растенията, окончателните многостранни защитни мерки, 

б) основният акт предвижда, че проектът на акта за изпълнение 
не може да бъде приет, когато не е дадено становище, или 

в) обикновено мнозинство от членовете на комитета се противо 
поставя на акта. 

Във всеки от посочените във втора алинея случаи, когато актът за 
изпълнение се счита за необходим, председателят може или да 
внесе в същия комитет изменена версия на проекта в рамките на 
два месеца след гласуването, или в едномесечен срок след гласу 
ването да внесе проекта на акта за изпълнение в апелативния 
комитет за допълнително обсъждане. 

5. Чрез дерогация от параграф 4, когато не е дадено 
становище от комитета и обикновено мнозинство от членовете 
му се противопоставя на проекта на акта за изпълнение, за 
приемането на проекти на окончателни антидъмпингови или 
изравнителни мерки се прилага следната процедура. 

Комисията провежда консултации с държавите-членки. Най-рано 
четиринадесет дни и най-късно един месец след заседанието на 
комитета Комисията информира членовете на комитета за резул 
татите от тези консултации и внася проект на акт за изпълнение 
в апелативния комитет. Чрез дерогация от член 3, параграф 7 
апелативният комитет заседава най-рано 14 дни и най-късно 
един месец след внасянето на проекта на акта за изпълнение. 
Апелативният комитет дава становището си в съответствие с член 
6. Сроковете, определени в настоящия параграф, не засягат необ 
ходимостта да се спазват сроковете, предвидени в съответните 
основни актове. 

Член 6 

Сезиране на апелативния комитет 

1. Апелативният комитет приема становището си с мнозин 
ството, предвидено в член 5, параграф 1. 

2. До приемането на становище всеки член на апелативния 
комитет може да предлага изменения към проекта на акта за 
изпълнение и председателят може да решава дали да го 
промени или не. 

Председателят се стреми да намери решения, които се ползват с 
възможно най-широка подкрепа в рамките на апелативния 
комитет. 

Председателят информира апелативния комитет за начина, по 
който са взети предвид обсъжданията и предложенията за 
изменения, по-специално относно предложенията за изменения, 
които са получили широка подкрепа в апелативния комитет. 

3. Когато апелативният комитет даде положително становище, 
Комисията приема проекта на акта за изпълнение. 

Когато не бъде дадено становище, Комисията може да приеме 
проекта на акта за изпълнение. 

Когато апелативният комитет даде отрицателно становище, 
Комисията не приема проекта на акта за изпълнение. 

4. Чрез дерогация от параграф 3, за приемането на окон 
чателни многостранни защитни мерки при липсата на поло 
жително становище, гласувано с мнозинството, предвидено в 
член 5, параграф 1, Комисията не приема проектите на мерки. 

5. Чрез дерогация от параграф 1, до 1 септември 2012 г. 
апелативният комитет приема становището си относно проекти 
на окончателни антидъмпингови или изравнителни мерки с 
обикновено мнозинство от членовете си. 

Член 7 

Приемане на актове за изпълнение в изключителни 
случаи 

Чрез дерогация от член 5, параграф 3 и член 5, параграф 4, 
втора алинея, Комисията може да приеме проект на акт за 
изпълнение, когато той е необходимо да бъде приет незабавно, 
за да се избегне създаването на сериозни смущения на селскос 
топанските пазари или рискове за финансовите интереси на 
Съюза по смисъла на член 325 ДФЕС. 

В този случай Комисията незабавно внася приетия акт за 
изпълнение в апелативния комитет. Когато апелативният 
комитет даде отрицателно становище относно приетия акт за 
изпълнение, Комисията незабавно отменя този акт. Когато апела 
тивният комитет даде положително становище или не е дадено 
становище, актът остава в сила.
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Член 8 

Актове за изпълнение с незабавно приложение 

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 основният акт може да 
предвижда по надлежно обосновани наложителни причини за 
спешност да се прилага настоящият член. 

2. Комисията приема акт за изпълнение, който се прилага 
незабавно, без предварителното му внасяне в комитет, и остава 
в сила за срок, не по-дълъг от шест месеца, освен ако в основния 
акт не е предвидено друго. 

3. Най-късно 14 дни след приемането му председателят внася 
посочения в параграф 2 акт в съответния комитет за становище. 

4. Когато се прилага процедурата по разглеждане, в случай на 
отрицателно становище от комитета, Комисията незабавно 
отменя приетия в съответствие с параграф 2 акт за изпълнение. 

5. Когато Комисията приема временни антидъмпингови или 
изравнителни мерки, се прилага процедурата, предвидена в 
настоящия член. Комисията приема такива мерки след 
консултация с държавите-членки или в особено спешни 
случаи, след като ги информира за това. В последния случай 
консултациите се провеждат не по-късно от десет дни, след 
като държавите-членки са били нотифицирани за приетите от 
Комисията мерки. 

Член 9 

Процедурен правилник 

1. По предложение на своя председател всеки комитет приема 
с обикновено мнозинство от членовете си собствен процедурен 
правилник въз основа на стандартни правила, които се изготвят 
от Комисията след консултация с държавите-членки. Тези стан 
дартни правила се публикуват от Комисията в Официален 
вестник на Европейския съюз. 

Съществуващите комитети адаптират в необходимата степен 
своите процедурни правилници към стандартните правила. 

2. Принципите и условията за публичен достъп до доку 
ментите и правилата за защита на данните, които са 
приложими за Комисията, се прилагат и за комитетите. 

Член 10 

Информация за работата на комитетите 

1. Комисията води регистър за дейността на комитетите, 
който съдържа: 

а) списък на комитетите, 

б) дневния ред на заседанията на комитетите, 

в) протоколите от заседанията в резюме заедно със списъци на 
органите и организациите, към които принадлежат лицата, 
посочени от държавите-членки да ги представляват, 

г) проектите на актове за изпълнение, по които се иска 
становище от комитетите, 

д) резултатите от гласуванията, 

е) окончателните проекти на актове за изпълнение в резултат на 
даденото становище на комитетите, 

ж) информация относно приемането на окончателните проекти 
на актовете за изпълнение от Комисията, и 

з) статистически данни за работата на комитетите. 

2. Комисията публикува и годишен доклад за работата на 
комитетите. 

3. Европейският парламент и Съветът имат достъп до инфор 
мацията, посочена в параграф 1, в съответствие с приложимите 
правила. 

4. Едновременно с изпращането им на членовете на коми 
тетите Комисията предоставя на Европейския парламент и на 
Съвета достъп до документите, посочени в параграф 1, букви 
б), г) и е), като същевременно ги уведомява за наличието на 
такива документи. 

5. Данните на всички документи, посочени в параграф 1, 
букви от а) до ж), както и информацията, посочена в параграф 
1, буква з), са публично достъпни в регистъра. 

Член 11 

Право на контрол на Европейския парламент и Съвета 

Когато основният акт е приет по обикновената законодателна 
процедура, Европейският парламент или Съветът могат по 
всяко време да уведомят Комисията, че по тяхно мнение даден 
проект на акт за изпълнение превишава изпълнителните 
правомощия, предоставени в основния акт. В такъв случай 
Комисията преразглежда проекта на акта за изпълнение, като 
взема предвид изразените позиции, и информира Европейския 
парламент и Съвета дали възнамерява да запази, измени или 
оттегли проекта на акта за изпълнение. 

Член 12 

Отмяна на Решение 1999/468/ЕО 

Решение 1999/468/ЕО се отменя. 

Действието на член 5а от Решение 1999/468/ЕО се запазва за 
целите на съществуващите основни актове, които съдържат позо 
ваване на този член.

BG 28.2.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз L 55/17

Г2_Регламент  №  182 2011 относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна на Комисията

- 116 - 



Член 13 

Преходни разпоредби: адаптиране на действащи основни 
актове 

1. Когато в основни актове, приети преди влизането в сила на 
настоящия регламент, се предвижда Комисията да упражнява 
изпълнителните правомощия в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО, се прилагат следните правила: 

а) когато основният акт съдържа позоваване на член 3 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага процедурата по консул 
тиране, посочена в член 4 от настоящия регламент; 

б) когато основният акт съдържа позоваване на член 4 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага процедурата по 
разглеждане, посочена в член 5 от настоящия регламент, с 
изключение на член 5, параграф 4, втора и трета алинея; 

в) когато основният акт съдържа позоваване на член 5 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага процедурата по 
разглеждане, посочена в член 5 от настоящия регламент, и 
се смята, че основният акт предвижда, че при липса на 
становище, Комисията не може да приеме акта за изпълнение, 
както е предвидено в член 5, параграф 4, втора алинея, буква 
б); 

г) когато основният акт съдържа позоваване на член 6 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага член 8 от настоящия 
регламент; 

д) когато основният акт съдържа позоваване на членове 7 и 8 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилагат членове 10 и 11 от 
настоящия регламент. 

2. За целите на параграф 1 членове 3 и 9 от настоящия 
регламент се прилагат към всички съществуващи комитети. 

3. Член 7 от настоящия регламент се прилага само за същест 
вуващите процедури, които съдържат позоваване на член 4 от 
Решение 1999/468/ЕО. 

4. Преходните разпоредби, установени в настоящия член, не 
предопределят естеството на съответните актове. 

Член 14 

Преходен режим 

Настоящият регламент не засяга започналите процедури, по 
които вече има становище на комитет в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО. 

Член 15 

Преглед 

До 1 март 2016 г. Комисията представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад за прилагането на настоящия 
регламент, придружен, ако е необходимо, от подходящи законо 
дателни предложения. 

Член 16 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на 1 март 2011 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- 
членки. 

Съставенo в Страсбург на 16 февруари 2011 година. 

За Европейския парламент 
Председател 

J. BUZEK 

За Съвета 
Председател 

MARTONYI J.
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МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия 

относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които 
участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (наричани по-нататък „страните по настоящото споразумение“), 

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 11, параграфи 1 и 2 от него, Договора за функ
ционирането на Европейския съюз, и по-специално член 295 от него, и Договора за създаване на Европейската общност 
за атомна енергия (наричани заедно по-нататък „Договорите“), 

като имат предвид, че европейските политици не действат изолирано от гражданското общество, а поддържат отворен, 
прозрачен и постоянен диалог с представителни сдружения и гражданското общество, 

като имат предвид, че страните по настоящото споразумение са преразгледали регистъра за прозрачност (наричан по- 
нататък „регистъра“), създаден със Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия от 23 юни 
2011 г. относно създаването на регистър за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които 
участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (1), съгласно параграф 30 от посоченото споразумение, 

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ: 

I. ПРИНЦИПИ НА РЕГИСТЪРА 

1. Създаването и управлението на регистъра не засягат, нито предопределят целите на Европейския парламент, изразени 
в резолюцията му от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на инте
реси („лобистите“) в европейските институции (2) и в решението му от 11 май 2011 г. относно сключването на междуин
ституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност (3). 

2. Управлението на регистъра зачита общите принципи на правото на Съюза, включително принципите за пропорцио
налност и недопускане на дискриминация. 

3. Управлението на регистъра зачита правото на членовете на Европейския парламент да упражняват своя парламентарен 
мандат без ограничение. 

4. Управлението на регистъра не засяга правомощията или прерогативите на страните по настоящото споразумение, нито 
влияе на техните собствени организационни правомощия. 

5. Страните по настоящото споразумение се стремят да третират всички субекти, участващи в подобни дейности, по 
сходен начин и да създадат възможности за равнопоставени условия за регистрацията на организациите и самостоятелно 
заетите физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС. 

II. СТРУКТУРА НА РЕГИСТЪРА 

6. Структурата на регистъра е, както следва: 

а)  разпоредби относно приложното поле на регистъра, дейности, попадащи в обхвата на регистъра, определения, стимули 
и изключения; 

б)  раздели за регистрация (приложение I); 
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в)  информация, изисквана от регистрантите, включително изисквания относно разкриване на финансова информация 
(приложение II); 

г)  кодекс за поведение (приложение III); 

д)  механизми за сигнализиране и за подаване на жалби и мерки, които да се прилагат в случай на нарушение на кодекса 
за поведение, включително процедурите за сигналите и за разглеждане и обработване на жалбите (приложение IV); 

е)  насоки за изпълнение с практическа информация за регистрантите. 

III. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА РЕГИСТЪРА 

Дейности, попадащи в обхвата на регистъра 

7. Приложното поле на регистъра обхваща всички дейности, различни от посочените в параграфи 10–12, извършвани с 
цел оказване на пряко или непряко влияние върху формулирането или прилагането на политики и процесите на вземане 
на решения от институциите на ЕС, независимо от това къде се провеждат и от използваните канали или средства за кому
никация, например чрез наемане на външни изпълнители, медии, договори с професионални посредници, мозъчни 
тръстове, платформи, форуми, кампании и инициативи на местно равнище. 

За целите на настоящото споразумение „пряко влияние“ означава оказване на въздействие посредством пряк контакт или 
комуникация с институциите на ЕС или други действия, които са следствие от такива дейности, а „непряко влияние“ озна
чава оказване на въздействие чрез използването на междинни вектори като медии, обществено мнение, конференции или 
социални събития, насочени към институциите на ЕС. 

По-специално, тези дейности включват: 

— осъществяване на контакт с членове на ЕП и техни сътрудници, длъжностни лица или други служители на институ
циите на ЕС; 

— подготовка, разпространение и предаване на писма, информационни материали или документи за обсъждане и доку
менти за изразяване на позиция; 

—  организиране на събития, заседания, дейности по популяризиране, конференции или социални събития, за които са 
били изпратени покани на членове на Европейския парламент и техни сътрудници, длъжностни лица или други 
служители на институциите на ЕС; и 

—  доброволни вноски и участие в официални консултации или изслушвания относно предвижданите законодателни или 
други правни актове на ЕС и други открити консултации. 

8. От всички организации и самостоятелно заети физически лица, независимо от техния правен статут, които участват в 
попадащи в обхвата на регистъра дейности, без значение дали в ход или в процес на подготовка, се очаква да се реги
стрират. 

Всяка попадаща в обхвата на регистъра дейност, развивана съгласно договор от посредник, предоставящ правни и други 
професионални консултации, предполага, че са изпълнени условията за регистрация както за посредника, така и за 
неговия клиент. Тези посредници декларират всички клиенти по такива договори, както и приходите за клиент за предста
вителни дейности, както е определено в приложение II, точка II.В.2.б. Това изискване не освобождава клиентите от задъл
жението за регистриране и включване в тяхната собствена оценка на разходите на разноските за всякакви дейности, възло
жени за подизпълнение от посредник. 

Дейности извън обхвата на регистъра 

9. Дадена организация отговаря на изискванията за регистрация, единствено ако осъществява дейности, попадащи в 
обхвата на регистъра, които са довели до пряка или непряка комуникация с институции на ЕС. Организация, определена 
като неотговаряща на изискванията, може да бъде заличена от регистъра. 

10. Дейности по предоставянето на правни и други професионални консултации са извън обхвата нарегистъра, докол
кото те: 

—  включват консултантска дейност и контакти с публични органи с оглед на по-доброто информиране на клиентите 
относно общото правно положение, специфичното им правно положение или това дали конкретна правна или адми
нистративна постъпка е подходяща или допустима съгласно действащата правна и регулаторна среда; 

—  включват предоставяне на съвети на клиенти, които да подпомогнат гарантирането, че дейностите им са в съответствие 
със съответното законодателство; 

—  включват изготвени за клиенти анализи и проучвания относно потенциалното въздействие на всякакви законодателни 
или регулаторни промени по отношение на тяхното правно положение или сфера на дейност; 
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—  включват представителство в контекста на помирителни или посреднически процедури, целящи да се предотврати 
представянето на спор за разглеждане от съдебен или административен орган; или 

—  са свързани с упражняването от клиент на основното право на справедлив процес, включително правото на защита в 
рамките на административни производства, като например дейности, извършвани от адвокати или от други специа
листи, които участват в тях. 

Ако отделно дружество и неговите съветници участват в конкретно правно или административно дело или процедура, по 
което те са страна, всяка дейност, която е пряко свързана с това и като такава не цели да промени съществуващата правна 
рамка, е извън обхвата на регистъра. Настоящата алинея се прилага по отношение на всички стопански сектори в Европей
ския съюз. 

Следните дейности по предоставяне на правни и други професионални консултации обаче попадат в обхвата на регистъра, 
когато същите са предназначени да оказват въздействие върху институциите на ЕС, техните членове и сътрудниците им 
или върху техните длъжностни лица или други служители: 

— предоставянето на подкрепа, посредством представителство или посредничество, или писмени консултативни мате
риали,, включително помощ при аргументация и изготвяне; и 

—  предоставянето на тактически или стратегически съвети, включително повдигане на въпроси, чиито обхват и момент 
на съобщаване имат за цел да повлияят на институциите на ЕС, на техните членове и сътрудниците им или на техните 
длъжностни лица или други служители. 

11. Дейностите на социалните партньори в качеството им на участници в социалния диалог (профсъюзи, сдружения на 
работодатели и т.н.) са извън обхвата на регистъра, когато тези социални партньори изпълняват ролята, възложена им от 
Договорите. Този параграф се прилага mutatis mutandis за всяко образувание, което е специално определено от Договорите 
да изпълнява институционална роля; 

12. Дейностите в отговор на преки и индивидуални искания от страна на институции на ЕС или на членове на Европей
ския парламент, като например ad hoc или редовни искания за фактологична информация, данни или експертен опит, са 
извън обхвата на регистъра. 

Специални разпоредби 

13. Регистърът не се прилага за църкви и религиозни общности. Въпреки това се изисква представителствата или прав
ните субекти, бюрата и мрежите, създадени с цел представителство на църкви и религиозни общности пред институциите 
на ЕС, както и техните сдружения, да бъдат регистрирани. 

14. Регистърът не се прилага за политически партии. Въпреки това се очаква да бъдат регистрирани всички създадени 
или подкрепяни от тях организации, които участват в дейности, попадащи в обхвата регистъра. 

15. Регистърът не се прилага за правителствени служби на държавите членки, правителства на трети държави, междуна
родни междуправителствени организации и техните дипломатически мисии. 

16. Регионалните публични органи и техните представителни бюра не са задължени да се регистрират, но могат да го 
направят по желание. Всички сдружения или мрежи, създадени с цел да представляват колективно регионите, следва да се 
регистрират. 

17. Всички поднационални публични органи, различни от посочените в параграф 16, като местни и общински органи 
или градове или техните представителства, сдружения или мрежи, следва да се регистрират. 

18. Изисква се да бъдат регистрирани мрежи, платформи или други форми на колективна дейност без правен статут или 
правосубектност, които обаче фактически представляват източник на организирано влияние и участват в дейности, попа
дащи в обхвата на регистъра. Членовете на такива форми на колективна дейност определят представител, който да действа 
като лице за контакт, отговарящо за връзките със „съвместния секретариат на регистъра за прозрачност“ (ССРП). 

19. Дейностите, които трябва да се вземат предвид за преценка на това дали са изпълнени условията за регистрация, са 
тези, които са насочени (пряко или косвено) към всички институции на ЕС, агенции и органи и техните членове и сътруд
ниците им, длъжностни лица и други служители. Такива дейности не включват дейности, насочени към държавите 
членки, по-специално тези, които са насочени към техните постоянни представителства в Европейския съюз. 

20. Европейските мрежи, федерации, сдружения или платформи се насърчават да представят общи и прозрачни насоки 
за своите членове, в които се посочват дейностите, попадащи в обхвата на регистъра. Те следва да направят тези насоки 
обществено достояние. 
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IV. ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА РЕГИСТРАНТИТЕ 

21. С регистрирането си съответните организации и физически лица: 

—  се съгласяват предоставената от тях за включване в регистъра информация да бъде обществено достояние; 

—  се съгласяват да действат в съответствие с кодекса за поведение, съдържащ се в приложение III, и — когато това е 
приложимо — да предоставят текста на всеки професионален кодекс за поведение, към който трябва да се 
придържат (1); 

—  гарантират, че предоставената информация за включване в регистъра е вярна и се съгласяват да сътрудничат в случай 
на административни искания за допълнителна информация и актуализиране на данните; 

—  приемат всеки сигнал или жалба във връзка с тях да бъдат разглеждани въз основа правилата на кодекса за поведение, 
съдържащ се в приложение III; 

—  се съгласяват спрямо тях да бъдат приложени всякакви мерки при нарушение на кодекса за поведение, съдържащ се в 
приложение III, и признават, че при неспазване на кодекса спрямо тях могат да бъдат приложени мерките, предвидени 
в приложение IV; 

—  отбелязват, че на страните по настоящото споразумение може да се наложи, при поискване и при условие че са 
спазени разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2), да разкрият съдър
жанието на кореспонденцията и други документи относно дейностите на регистрантите. 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ 

22. Генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия отговарят за контрола на системата и 
за всички ключови оперативни аспекти, като те по взаимно съгласие предприемат необходимите мерки за изпълнение на 
настоящото споразумение. 

23. Макар системата да се управлява съвместно, страните по настоящото споразумение са свободни да използват незави
симо една от друга регистъра за своите собствени специфични цели. 

24. Службите на Европейския парламент и на Европейската комисия поддържат съвместна оперативна структура за 
прилагане на системата, която се обозначава като ССРП. ССРП се състои от група длъжностни лица от Европейския парла
мент и от Европейската комисия съгласно договореност, постигната от компетентните служби. ССРП е координиран от 
началник-отдел от Генералния секретариат на Европейската Комисия. Задачите на ССРП включват изготвянето на насоки 
за прилагане в рамките на настоящото споразумение, за да се улесни последователното тълкуване на правилата от реги
странтите и мониторинга на качеството на съдържанието на регистъра. ССРП използва наличните административни 
ресурси за извършването на проверки на качеството на съдържанието на регистъра, като се има предвид обаче, че реги
странтите носят крайната отговорност за предоставената от тях информация. 

25. Страните по настоящото споразумение организират подходящи обучения и вътрешни комуникационни проекти за 
повишаване на осведомеността сред техните членове и персонала относно регистъра и процедурите за сигнализиране и 
внасяне на жалби. 

26. Страните по настоящото споразумение предприемат подходящи външни мерки за повишаване на осведомеността 
относно регистъра и за насърчаване на неговото използване. 

27. На интернет страницата на регистъра за прозрачност Europa редовно се публикуват редица основни статистики, 
извличани от базата данни на регистъра, и до тях се осъществява достъп посредством лесна за ползване търсачка. Публич
ното съдържание на тази база данни е на разположение в електронни, машинночитаеми формати. 

28. Генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия представят годишен доклад относно 
работата на регистъра съответно на съответния заместник-председател на Европейския парламент и на съответния 
заместник-председател на Европейската комисия. Годишният доклад предоставя фактологична информация за регистъра, 
неговото съдържание и развитие и се публикува всяка година за предходната календарна година. 
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VI. МЕРКИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА РЕГИСТРАНТИ 

29. Пропуски за достъп до сградите на Европейския парламент се издават единствено на лица, представляващи или рабо
тещи за организации, които попадат в обхвата на регистъра, ако тези организации или лица са се регистрирали. Въпреки 
това регистрацията не предоставя автоматично право на такъв пропуск. Издаването и контролирането на пропуските, 
даващи право на дългосрочен достъп до сградите на Европейския парламент, остава вътрешна процедура на Парламента и 
той носи отговорност за нея. 

30. Страните по настоящото споразумение предлагат стимули в рамките на своя административен орган, с цел насърча
ване на регистрацията съгласно рамката, създадена с настоящото споразумение. 

Стимулите, предлагани от Европейския парламент за регистрантите, могат да включват: 

—  допълнително улесняване на достъпа до сградите на Европейския парламент, неговите членове и техните сътрудници, 
длъжностни лица и други служители; 

—  разрешение да се организират събития или да се споделя домакинството за такива в неговите помещения; 

—  улеснено предаване на информация, включително специфични адресни списъци; 

—  участие като оратори в изслушвания в комисии; 

—  патронаж от страна на Европейския парламент. 

Стимулите, предлагани от Европейската комисия за регистрантите, могат да включват: 

—  мерки по отношение на предаването на информация на регистранти при започването на публични консултации; 

—  мерки по отношение на експертни групи и други консултативни органи; 

—  специфични адресни списъци; 

—  патронаж от страна на Европейската комисия. 

Страните по настоящото споразумение съобщават на регистрантите за специфичните стимули, които са на тяхно разполо
жение. 

VII. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

31. Всяко лице може да подава сигнали и жалби, като използва стандартния формуляр за връзка, достъпен на интернет 
страницата на регистъра, относно евентуални случаи на нарушение на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение III. 
Сигналите и жалбите се разглеждат в съответствие с процедурите, определени в приложение IV. 

32. Механизмът за сигнализиране е инструмент, който допълва проверките на качеството, извършвани от ССРП в съот
ветствие с параграф 24. Всяко лице може да подаде сигнал във връзка с фактологични грешки, засягащи информацията, 
предоставена от регистрантите. Сигнали могат да бъдат подавани и по отношение на неотговарящи на изискванията реги
страции. 

33. Всяко лице може да подаде официална жалба в случай на предполагаемо нарушение от регистрант на кодекса за 
поведение, различно от фактологически грешки. Жалбите се подкрепят с фактически данни по отношение на предполагае
мото нарушение на кодекса. 

ССРП проучва предполагаемото нарушение при надлежно зачитане на принципите на пропорционалност и добра админи
страция. Умишленото нарушение на кодекса за поведение от регистрантите или от техните представители води до прилага
нето на мерките, определени в приложение IV. 

34. При установени от ССРП съгласно процедурите, посочени в параграфи 31–33, случаи на повтарящо се неоказване на 
съдействие, повтарящо се неподходящо поведение или сериозно нарушение на кодекса за поведение, съответният реги
странт се заличава от регистъра за срок от една или две години, а мярката се посочва публично в регистъра, както е опре
делено в приложение IV. 

19.9.2014 г. L 277/15 Официален вестник на Европейския съюз BG    
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VIII. УЧАСТИЕ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ 

35. Европейският съвет и Съветът са поканени да се включат в регистъра. Други институции, органи и агенции на ЕС се 
насърчават да използват рамката, създадена от настоящото споразумение, като референтен инструмент за собствените им 
взаимоотношения с организации и самостоятелно заети физически лица, участващи в изготвянето и прилагането на поли
тиките на ЕС. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

36. Настоящото споразумение замества Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия от 
23 юни 2011 г., чието действие се прекратява, считано от датата на прилагане на настоящото споразумение. 

37. Регистърът подлежи на преразглеждане през 2017 г. 

38. Настоящото споразумение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европей
ския съюз. То се прилага от 1 януари 2015 г. 

Субектите, които вече са регистрирани към датата на прилагане на настоящото споразумение, е нужно да изменят своята 
регистрация, за да отговарят на новите изисквания, произтичащи от настоящото споразумение, считано в срок от три 
месеца след тази дата. 

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година. 

За Европейския парламент 

Председател 

M. SCHULZ  

За Европейската комисия 

Заместник-председател 

M. ŠEFČOVIČ   

19.9.2014 г. L 277/16 Официален вестник на Европейския съюз BG    
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

„Регистър за прозрачност“ 

Организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на полити
ките на ЕС 

Раздели Особености/забележки 

I — Професионални консултанти/адвокатски кантори/ 
самостоятелно заети консултанти  

Подраздел Професионални консултанти Фирми, които осъществяват, от името на клиенти, 
дейности, включващи консултиране, лобиране, насърча
ване, обществени дела и връзки с публични органи. 

Подраздел Адвокатски кантори Адвокатски кантори, които осъществяват, от името на 
клиенти, дейности, включващи консултиране, лобиране, 
насърчаване, обществени дела и връзки с публични 
органи. 

Подраздел Самостоятелно заети консултанти Самостоятелно заети консултанти, които осъществяват, от 
името на клиенти, дейности, включващи консултиране, 
лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с 
публични органи. Настоящият подраздел е за регистрация 
на субекти, които включват само едно лице. 

II — „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/ 
професионални сдружения  

Подраздел Дружества и групи Дружества или групи от дружества (с или без правен 
статут), които осъществяват за собствена сметка дейности 
по „вътрешно“ консултиране, лобиране, насърчаване, 
обществени дела и връзки с публични органи. 

Подраздел Търговски и стопански сдружения Организации (с търговска или нетърговска цел), предста
вляващи дружества с търговска цел или смесени групи и 
платформи. 

Подраздел Профсъюзи и професионални сдружения Представителство на интересите на работници, служи
тели, занаяти или професии. 

Подраздел Други организации, включително: 

—  субекти за организиране на събития (с 
търговска или нетърговска цел); 

— свързани с интереси средства за осведо
мяване или субекти, ориентирани към 
изследователска дейност, свързани с 
частни търговски интереси; 

—  Ad-hoc коалиции и временни структури 
(с търговско участие).  

III — НПО  

Подраздел Неправителствени организации, платформи, 
мрежи, специални коалиции, временни 
структури и други сходни организации. 

Организации с нестопанска цел, с или без правен статус, 
които са независими от публичните органи или търговски 
организации. Включват се фондации, благотворителни 
организации и т.н. 

Всеки такъв субект, включващтърговски елементи сред 
членовете си, трябва да се регистрира по раздел II. 
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Раздели Особености/забележки 

IV — Мозъчни тръстове, научноизследователски и 
академични институции  

Подраздел Мозъчни тръстове и научноизследователски 
институции 

Специализирани мозъчни тръстове и научноизследова
телски институции, занимаващи се с дейностите и поли
тиките на Европейския съюз. 

Подраздел Академични институции Институции, чиято основна цел е образованието, но 
които се занимават с дейностите и политиките на Евро
пейския съюз. 

V — Организации, представляващи църкви и рели
гиозни общности  

Подраздел Организации, представляващи църкви и 
религиозни общности 

Правни образувания, бюра, мрежи или асоциации, изгра
дени с оглед провеждането на представителни дейности 

VI — Организации, представляващи местни, регио
нални и общински органи, други публични или 
смесени образувания и т.н.  

Подраздел Регионални структури Самите региони и техните представителни бюра не са 
задължени да се регистрират, но могат да го направят по 
желание. Асоциации или мрежи, създадени, за да пред
ставляват колективно регионите, следва да се реги
стрират. 

Подраздел Други публични поднационални органи Всички други поднационални публични органи като 
градове, местни и общински органи или техните предста
вителства, както и национални асоциации или мрежи, 
следва да се регистрират. 

Подраздел Транснационални асоциации и мрежи на 
публични регионални или други поднацио
нални органи  

Подраздел Други публични или смесени образувания, 
създадени по закон, чиято цел е да работят 
в обществен интерес 

Включително други организации с публичен или смесен 
(публичен/частен) статус.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ РЕГИСТРАНТИТЕ 

I. ОБЩА И ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

а)  име(на),седалище и адрес в Брюксел, Люксембург или Страсбург, когато е приложимо, тел. номер, електронна поща и 
интернет страница на организацията; 

б)  имена на юридически отговорното за организацията лице и име на управителя или управляващия организацията 
съдружник или, ако е приложимо, основно лице за контакт във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра 
(т. е. отговорното лице по въпросите на ЕС); имена на лицата с разрешение за достъп до сградите на Европейския 
парламент (1); 

в)  брой на лицата (членове, персонал и т.н.), участващи в дейности, които попадат в обхвата на регистъра, и на лицата, 
ползващи се от пропуск за сградите на Европейския парламент, както и времето, прекарано от всяко лице в такива 
дейности в съответствие със следните проценти на заетост на пълен работен ден: 25 %, 50 %, 75 % или 100 %; 

г)  цели/мандат — области на интерес — дейности, държави, в които се осъществява дейност — членство в мрежи — 
обща информация, попадаща в обхвата на регистъра; 

д)  членство и, ако е приложимо: брой членове (физически лица и организации). 

II. СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

A. Дейности, попадащи в обхвата на регистъра 

Предоставят се конкретни подробности относно основните законодателни предложения или политики, към които са 
насочени дейностите на регистранта и които попадат в обхвата на регистъра. Може да бъде направено позоваване на 
други конкретни дейности, като например събития или публикации.  

Б. Връзки с институции на ЕС 

а)  Членство в групи на високо равнище, консултативни комитети, експертни групи, други структури и платформи, 
подкрепяни от ЕС, и т.н. 

б)  Членство или участие в интергрупи на Европейския парламент или промишлени форуми и т.н.  

В. Финансова информация, свързана с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра 

1.  Всички регистранти предоставят: 

а)  Оценка на годишните разходи, свързани с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра. Финансовите данни 
обхващат цяла година, през която се е извършвала дейност, и се отнасят до непосредствено приключилата 
финансова година към датата на регистрация или годишното актуализиране на детайлите по регистрацията. 

б)  Размер и източник на полученото финансиране от институциите на ЕС през непосредствено приключилата 
финансова година към датата на регистрацията или на годишното актуализиране на детайлите по регистрацията. 
Тази информация съответства на информацията, предоставена от Европейската система за финансова прозрач
ност (2). 

2.  Професионални консултантски фирми/правни кантори/самостоятелно заети консултанти (раздел I от 
приложение I) следва да предоставят допълнително: 

а)  Оборота, свързан с дейностите, обхванати от регистъра в съответствие с таблицата по-долу: 

Годишен оборот за представителни дейности, изразен в евро 

0 — 99 999 

100 000 — 499 999 

500 000 — 1 000 000 

> 1 000 000  
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б)  Списък на всички клиенти, от чието име се извършват дейности, попадащи в обхвата на регистъра. Приходи от 
клиенти за представителни дейности се вписват съгласно таблицата по-долу: 

Годишен размер, изразен в евро, за представителни дейности за 
клиент 

0 — 9 999 

10 000 — 24 999 

25 000 — 49 999 

50 000 — 99 999 

100 000 — 199 999 

200 000 — 299 999 

300 000 — 399 999 

400 000 — 499 999 

500 000 — 599 999 

600 000 — 699 999 

700 000 — 799 999 

800 000 — 899 999 

900 000 — 1 000 000 

> 1 000 000   

в) Клиентите също следва да се регистрират. Финансовата декларация, подадена от професионалните консул
тантски фирми/адвокатски кантори/самостоятелно заетите консултанти във връзка с техните клиенти (списък и 
таблица) не освобождава съответните клиенти от задължението им да посочат тези подизпълнителни дейности в 
собствените си декларации, за да се избегне деклариране на по-ниски финансови разходи. 

3.  „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални асоциации (раздел II от приложение I) 
следва да предоставят в допълнение: 

оборота, свързан с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра, включително за суми, по-ниски 10 000 евро. 

4.  Неправителствени организации, мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции, 
организации, представляващи църкви и религиозни общности, организации, представляващи местните, 
регионалните и общинските органи на управление, други публични или смесени образувания и др. 
(раздели III — VI от приложение I) предоставят в допълнение: 

а)  общия бюджет на организацията 

б)  разбивка на основните суми и източници на финансиране.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

Страните по настоящото споразумение считат, че всички представители на интереси, които взаимодействат с тях, незави
симо дали това става еднократно или повече пъти, дали са регистрирани или не, следва да действат в съответствие с 
настоящия кодекс за поведение. 

В своите отношения с институциите на ЕС и с техните членове, с длъжностни лица и други служители представителите на 
интереси: 

а)  винаги се представят, като посочват името си и регистрационния си номер, ако последното е приложимо, както и 
наименованието на субекта или субектите, за които те работят или представляват; декларират интересите и целите и 
по целесъобразност посочват клиентите или членовете, които те представляват; 

б) не получават или не правят опити да получат информация или решения по нечестен път или чрез оказване на непра
вомерен натиск, или посредством неподобаващо поведение; 

в)  не се позовават на наличието на официални отношения с Европейския съюз или с която и да е от неговите институции 
при контактите си с трети страни, нито се представят погрешно при регистрацията с цел да подведат трети страни, 
длъжностни лица или служители, или друг персонал на Европейския съюз, нито използват логото на институциите на 
ЕС без изрично разрешение; 

г)  гарантират, че доколкото им е известно, информацията, която те предоставят при регистрацията и впоследствие в 
рамките на своите дейности, попадащи в обхвата на регистъра, е пълна, актуална и неподвеждаща; приемат, че цялата 
предоставена информация подлежи на преразглеждане и се съгласяват да сътрудничат на административни искания за 
допълнителна информация и актуализиране на данните; 

д)  не продават на трети страни копия на документи, получени от институция на ЕС; 

е) като цяло зачитат и избягват всякакви пречки пред изпълнението и прилагането на всички правила, кодекси и прак
тики на добро управление, установени от институциите на ЕС; 

ж)  не убеждават членове на институциите на Европейския Съюз, длъжностни лица или други служители на Европейския 
съюз, или сътрудници или стажанти на тези членове да нарушават правилата и нормите на поведение, приложими 
към тях; 

з)  ако наемат на работа бивши длъжностни лица или други служители на Европейския съюз или сътрудници или 
стажанти на членове на европейските институции, те зачитат тяхното задължение да спазват правилата и изискванията 
за поверителност, които се прилагат към тях; 

и) получават предварителното съгласие на съответния член или съответните членове на Европейския парламент по отно
шение на всякакъв вид договорни отношения с лице от определения антураж на члена на Европейския парламент или 
наемането на такова лице на работа; 

й) съблюдават всички правила относно правата и отговорностите на бившите членове на Европейския парламент и Евро
пейската комисия; 

к)  уведомяват лицата, които те представляват, относно техните задължения по отношение на институциите на ЕС; 

Лицата, които са се регистрирали в Европейския парламент с цел да получат поименен, непрехвърляем пропуск за достъп 
до сградите на Европейския парламент: 

л)  правят необходимото да носят пропуска на видно място през цялото време в сградите на Европейския парламент; 

м)  спазват стриктно съответния Правилник за дейността на Европейския парламент; 

н)  приемат, че всяко решение относно искане за достъп до сградите на Европейския парламент е единствено прерогатив 
на Парламента и регистрацията не поражда автоматично право на получаване на пропуск.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ПРОЦЕДУРИ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ И ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЖАЛБИ 

I. Сигнали 

Всяко лице може да подаде сигнал до ССРП като попълни стандартния формуляр за контакт на интернет страницата на 
регистъра във връзка с информацията, която се съдържа в регистъра, и относно неотговарящи на изискванията реги
страции. 

Когато сигналите засягат информация, съдържаща се в регистъра, те се разглеждат като твърдения за нарушения по буква г) 
от кодекса за поведение по приложение III (1). От съответния регистрант ще бъде поискано да актуализира информацията 
или да даде обяснение пред ССРП защо няма нужда информацията да бъде актуализирана. Ако съответният регистрант не 
оказва съдействие, могат да бъдат приложени мерките, описани в таблицата с мерки по-долу (редове 2-4). 

II. Жалби 

Етап 1: Подаване на жалба 

1.  Всяко лице може да внесе жалба в ССРП чрез попълване на стандартния формуляр на разположение на интернет 
страницата на регистъра. Формулярът съдържа следната информация: 

а)  регистранта, срещу когото е насочена жалбата; 

б)  името и координатите на жалбоподателя; 

в)  подробна информация относно предполагаемото нарушение на кодекса за поведение, включително евентуални 
документи или други материали в подкрепа на жалбата, указание за това дали жалбоподателят е претърпял 
вреда, и основания за съмнение за умишлено нарушение на изискванията. 

Анонимни жалби не се разглеждат. 

2.  В жалбата се посочват клаузите от кодекса за поведение, за които жалбоподателят твърди, че са били нарушени. 
Всяка жалба, при която ССРП установява недвусмислено, че нарушението не е умишлено, впоследствие може да 
бъде квалифицирана от ССРП като „сигнал“. 

3.  Кодексът за поведение се прилага изключително за отношенията между представители на интереси и институциите 
на ЕС и не може да се използва за уреждане на отношенията между трети страни или между регистранти. 

Етап 2: Допустимост 

4.  При получаване на жалбата ССРП: 

а)  потвърждава получаването на жалбата на жалбоподателя в срок от пет работни дни; 

б)  определя дали жалбата попада в обхвата на регистъра, както е посочено в кодекса за поведение в приложение III 
и етап 1 по-горе; 

в)  проверява всички елементи в подкрепа на жалбата под формата на документи, други материали или лични 
изявления; по принцип всякакви относими доказателства следва да произхождат от регистранта, от документ, 
издаден от трета страна, или от обществено достъпни източници. Прости субективни преценки, представени от 
жалбоподателя, не се приемат за доказателство; 

г)  въз основа на анализите, посочени в точки б) и в), взема решение относно допустимостта на жалбата. 

5.  Ако бъде счетено, че жалбата е недопустима, ССРП уведомява жалбоподателя в писмен вид, като посочва причините 
за решението. 

6.  Ако жалбата бъде счетена за допустима, както жалбоподателят, така и съответният регистрант биват уведомени от 
ССРП за взетото решение и за процедурата, която трябва да бъде следвана, както е посочено по-долу. 
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Етап 3: Обработка на допустима жалба — разглеждане и временни мерки 

7.  Съответният регистрант се уведомява от ССРП за съдържанието на жалбата и на клаузата(ите), за които се твърди, 
че са нарушени, и се поканва в същото време да представи позиция в отговор на жалбата в рамките на 20 работни 
дни. В подкрепа на тази позиция и в същия срок регистрантът може също да представи обяснителна бележка от 
представител на професионална организация, по-специално за регулирани професии или организации, които имат 
задължение за спазване на професионален кодекс на поведение. 

8.  Неспазването на крайния срок, посочен в параграф 7, води до временно изключване от регистъра на регистранта до 
възобновяване на сътрудничеството. 

9.  Цялата информация, събрана по време на разследването, се разглежда от ССРП, който може да вземе решение да 
изслуша съответния регистрант или жалбоподателя, или двамата. 

10.  Ако разглеждането на представените материали показва, че жалбата е неоснователна, ССРП уведомява както 
съответния регистрант, така и жалбоподателя за това решение, като се посочват причините за това решение. 

11.  Ако жалбата бъде приета за основателна,съответният регистрант временно се изключва от регистъра в очакване на 
предприемането на мерки (вж. етап 4 по-долу) и спрямо него могат да бъдат наложени редица допълнителни мерки, 
включително заличаване от регистъра и отнемане, когато е приложимо, на всяко разрешение за достъп до сградите 
на Европейския парламент съгласно вътрешните процедури на институцията (вж. етап 5 и редове 2-4 от таблицата с 
мерки по-долу), особено в случаи на липса на съдействие. 

Етап 4: Обработка на допустима жалба — решаване на проблема 

12.  Ако жалбата бъде приета за основателна и бъдат идентифицирани проблемни въпроси, ССРП предприема всички 
необходими стъпки в сътрудничество със съответния регистрант за разглеждане и разрешаване на въпроса. 

13.  Ако съответният регистрант сътрудничи, ССРП следва за всеки отделен случай да предостави разумен период от 
време за намиране на решение. 

14. Ако бъде посочено възможно решаване на въпроса и съответният регистрант сътрудничи за прилагането на реше
нието, регистрацията му се възобновява, а разглеждането на жалбата се прекратява. ССРП уведомява както 
съответния регистрант, така и жалбоподателя за това решение, като се посочват причините, довели до неговото 
вземане. 

15.  Ако бъде посочено възможно решаване на въпроса и съответният регистрант не сътрудничи за прилагането на това 
решение, регистрацията на регистранта се заличава (вж. редове 2 и 3 от таблицата с мерки по-долу). ССРП уведо
мява както съответния регистрант, така и жалбоподателя за това решение, като се посочват причините, довели до 
неговото вземане. 

16.  Ако за възможно разрешаване на въпроса се изисква решение от трета страна, включително орган в държава членка, 
окончателното решение на ССРП се спира докато бъде взето това решение. 

17.  Ако регистрантът не окаже сътрудничество в срок от 40 работни дни от известяването му за жалбата по параграф 7, 
се прилагат предвидените мерки за нарушение (вж. етап 5, параграфи 19-22 и редове 2-4 от таблицата с мерки по- 
долу). 

Етап 5: Обработка на допустима жалба — мерки, които се прилагат в случай на нарушение на кодекса за поведение 

18.  Когато съответният регистрант извърши незабавни корекции, както жалбоподателят, така и съответният регистрант 
получават от ССРП писмено потвърждение на фактите и съответните корекции (вж. ред 1 от таблицата с мерки по- 
долу). 

19.  Ако съответният регистрант не реагира в рамките на срока от 40 дни, посочен в параграф 17, се стига до заличаване 
от регистъра (вж. ред 2 от таблицата с мерки по-долу) и загуба на достъп до всички стимули, свързани с регистра
цията. 

20. Когато се констатира неподобаващо поведение, съответният регистрант се заличава от регистъра (вж. ред 3 от табли
цата с мерки по-долу) и губи достъп до всички стимули, свързани с регистрацията. 

21.  В случаите, посочени в параграфи 19 и 20, съответният регистрант може да се регистрира отново, ако са били 
премахнати основанията, довели до заличаването. 
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22.  Ако неоказването на съдействие или неподобаващото поведение бъдат счетени за повтарящи се и преднамерени или 
когато е било установено сериозно несъответствие (вж. ред 4 от таблицата с мерки по-долу) ССРП взема решение за 
забрана на повторната регистрация за период от една или две години (в зависимост от сериозността на случая). 

23.  Всяка мярка, приета съгласно параграфи 18-22 или редове 1-4 от таблицата с мерки по-долу се съобщава от ССРП 
на съответния регистрант, както и на жалбоподателя. 

24.  В случаите когато приета от ССРП мярка води до дългосрочно заличаване от регистъра (вж. ред 4 от таблицата с 
мерки по-долу), съответният регистрант може, в рамките на 20 работни дни от нотификацията на мярката, да пред
стави мотивирано искане за преразглеждане на такава мярка на генералните секретари на Европейския парламент и 
Европейската комисия. 

25.  При изтичане на 20-дневния срок или след като генералните секретари вземат окончателно решение се информират 
съответният заместник-председател на Европейския парламент и съответният заместник-председател Европейската 
комисия, като мярката се посочва публично в регистъра. 

26.  Ако решение за забрана на пререгистрация за определен период от време е свързано с отнемане на възможността за 
искане на разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент като представител на интереси, се внася 
предложение на генералния секретар на Европейския парламент до Квесторската колегия, която се приканва да 
разреши отнемането на съответното разрешение за достъп на засегнатото лице или засегнатите лица за съответния 
период от време. 

27.  В решенията си относно приложимите мерки в рамките на настоящото приложение ССРП обръща надлежно 
внимание на принципите на пропорционалност и добра администрация. ССРП се координира от началник отдел от 
Генералния секретариат на Европейската комисия и под ръководството на генералните секретари на Европейския 
парламент и на Европейската комисия, които биват надлежно информирани. 

Таблица на мерките, които могат да се предприемат при нарушение на кодекса за поведение   

Вид нарушение (номерата се 
отнасят до горепосочените 

параграфи) 
Мярка 

Публикуване на 
мярката в 
регистъра 

Официално 
решение за 

лишаване от 
достъп до 

сградите на 
Европейския 

парламент 

1 Нарушение, което е кориги
рано незабавно (18) 

Писмено уведомление, в което се посочват 
фактите и тяхното коригиране. 

Не Не 

2 Неоказване на съдействие на 
ССРП (19 и 21) 

Заличаване от регистъра, деактивиране на разре
шението за достъп до сградите на Европейския 
парламент и загуба на други стимули 

Не Не 

3 Неподходящо поведение (20 
и 21) 

Заличаване от регистъра, деактивиране на разре
шението за достъп до сградите на Европейския 
парламент и загуба на други стимули 

Не Не 

4 Повтарящо се и умишлено 
неоказване на съдействие 
или повтарящо се неподхо
дящо поведение (22), и/или 
сериозно нарушение. 

а)  Заличаване от регистъра за една година, 
официално отнемане на разрешението за 
достъп до сградите на Европейския парла
мент (като акредитиран представител на 
група по интереси); 

б)  Заличаване от регистъра за две години и 
официално отнемане на разрешението за 
достъп до сградите на Европейския парла
мент (като акредитиран представител на 
група по интереси). 

Да, с решение 
на генералните 
секретари на 
Европейския 
парламент и на 
Европейската 
комисия 

Да, с решение 
на Квесторската 
колегия   
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32001R1049

31.5.2001 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ L 145/43

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 май 2001 година

относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 255, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

съгласно процедурата, посочена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1) Член 1, втора алинея от Договора за създаване на Европей-
ския съюз е посветен на понятието за откритост, като
посочва, че Договорът отбелязва нов етап в процеса на съз-
даване на все по-тесен съюз между народите на Европа, в
който решенията се вземат възможно най-открито и въз-
можно най-близо до неговите граждани.

(2) Откритостта дава възможност на гражданите да участват в
процеса на вземане на решения и е гаранция за по-голяма
законност, ефективност и отговорност на управление на
гражданите в демократична система. Откритостта допри-
нася за засилване на принципите на демокрация и за спаз-
ването на основните права, както е определено в член 6 от
Договора за създаване на ЕС и в Хартата за основните права
на Европейския съюз.

(3) Заключенията от заседанията на Европейския съвет от
Бирмингам, Единбург и Копенхаген подчертаха необходи-
мостта от въвеждане на по-голяма прозрачност в работата
на институциите на Съюза. Настоящият регламент
консолидира вече предприетите от институциите инициа-
тиви за подобряване на прозрачността в процеса на вземане
на решения.

(4) Настоящият регламент цели да даде възможно най-голяма
гласност на правото на публичен достъп до документите и
да установи основните принципи и ограничения съгласно
член 255, параграф 2 от Договора за ЕО.

(5) Тъй като въпросът за достъпа до документи не се разглежда
в Договора за създаване на Европейската общност за въг-
лища и стомана и в Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия, Европейският парламент, Съве-
тът и Комисията следва, в съответствие с Декларация № 41
към Заключителния акт от Договора от Амстердам, да
изготвят насоки от настоящия регламент по отношение на
документи в областите, разглеждани в тези два договора.

(6) По-широк достъп до документи следва да бъде предоставен
в случаите, когато институциите функционират като
законодатели, включително съгласно чужди пълномощия,
като се следи за запазването на ефективността на процеса на
вземане на решения от институциите. До тези документи
следва да бъде осигурен пряк достъп във възможно най-
голяма степен.

(7) В съответствие с член 28, параграф 1 и член 41, параграф 1
от Договора за създаване на ЕС правото на достъп се при-
лага също така за документи, свързани с общата външна
политика и политиката на сигурност и с полицейското и
съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Всяка институция следва да спазва тези правила за сигур-
ност.

(8) С цел да се гарантира пълното прилагане на настоящия рег-
ламент във всички области на дейност на Съюза, всички
създадени от институциите агенции следва да прилагат
принципите, установени в настоящия регламент.

(9) Някои документи, поради изключително чувствителния им
характер, следва да бъдат обект на специална обработка.
Договореностите за информиране на Европейския парла-
мент за съдържанието на такива документи следва да се
уреждат чрез споразумения между институциите.

(10) За да се допринесе за по-голяма откритост в работата на
институциите, Европейският парламент, Съветът и Коми-
сията трябва да предоставят достъп не само до документите,
изготвени от институциите, но и до получените от тях доку-
менти. В този контекст е препоръчително да се припомни,
че Декларация № 35 към Заключителния акт на Договора
от Амстердам предвижда, че една държава-членка може да
изиска от Комисията или от Съвета да не предоставя на
трети страни документ, издаден от тази държава, без пред-
варителното ѝ съгласие.

(11) По принцип до всички документи на институциите следва
да бъде осигурен публичен достъп. Въпреки това следва да
се защитават някои публични и частни интереси, като се
използва режимът на изключенията. На институциите
следва да бъде предоставена възможност да защитят своите
вътрешни консултации и преговори, когато това е необхо-
димо предвид запазване на възможност за изпълнение на
задачите им. При оценка на изключенията институциите
следва да отчитат принципите на законодателството на
Общността по отношение на защитата на личните данни
във всички области на дейност на Съюза.

(12) Всички правила относно достъпа на документи до институ-
циите следва да бъдат в съответствие с настоящия регла-
мент.

(1) ОВ С 177 Е, 27.6.2000 г., стр. 70.
(2) Становище на Европейския парламент от 3 май 2001 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 28 май
2001 г.
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(13) С цел гарантиране на пълното спазване на правото на
достъп следва да се предвиди прилагането на двуетапна
административна процедура, съчетана с допълнителна въз-
можност за обжалване пред съда или подаване на жалба
пред омбудсмана.

(14) Всяка институция следва да предприема необходимите
мерки за информиране на обществеността за новите разпо-
редби, които са в сила, и да обучава своя персонал за под-
помагане на гражданите при упражняването на техните
права съгласно настоящия регламент. С цел да улесни граж-
даните при упражняването на правата си всяка институция
следва да предостави достъп до регистър с документи.

(15) Въпреки че настоящият регламент няма за предмет, нито
цели изменение на националното законодателство в
областта на достъпа до документи, очевидно е все пак, че по
силата на принципа за лоялно сътрудничество в отноше-
нията между държавите-членки и институциите
държавите-членки следва да следят да не бъде засегнато
правилното прилагане на настоящия регламент и следва да
бъдат спазени правилата за сигурност на институциите.

(16) Настоящият регламент не засяга съществуващите права на
достъп до документи за държавите-членки, съдебните или
следствените органи.

(17) В съответствие с член 255, параграф 3 от Договора за ЕС
всяка институция в своя процедурен правилник определя
специални разпоредби относно достъпа до нейните доку-
менти. Решение 93/731/ЕО на Съвета от 20 декември
1993 г. относно публичния достъп до документи на
Съвета (1), Решение 94/90/ЕОВС, ЕО, Евратом на Комисията
от 8 февруари 1994 г. относно публичния достъп до доку-
менти на Комисията (2), Решение 97/632/ЕО, ЕОВС,
Евратом на Европейския Парламент от 10 юли 1997 г.
относно публичния достъп до документи на Европейския
парламент (3), както и правилата относно поверителния
характер на Шенгенските документи следва, ако е уместно,
да бъдат изменени или отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящият регламент е:

а) да определи принципите, условията и границите, на базата на
съображения за обществен или частен интерес, които регули-
рат правото на достъп до документи на Европейския парла-
мент, на Съвета и на Комисията (наричани по-долу „институ-
циите“), посочени в член 255 от Договора за ЕО, с цел

гарантиране на възможно най-широк достъп до документите;

б) да установи правилата, гарантиращи възможно най-лесно
упражняване на това право; и

в) да насърчава добрите административни практики относно
достъпа до документи.

Член 2

Бенефициери и приложно поле

1. Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо
лице, пребиваващо или чието седалище според учредителния акт
е в държава-членка, има право на достъп до документите на инсти-
туциите, при условие че са спазени принципите, условията и огра-
ниченията, определени в настоящия регламент.

2. Институциите могат, при спазване на същите принципи, усло-
вия и ограничения, да разрешат достъп до документите на всяко
физическо или юридическо лице, което не пребивава или няма
седалище според учредителния акт в държава-членка.

3. Настоящият регламент се прилага за всички документи, дър-
жани от институцията, т.е. които са изготвени или получени от
нея и са нейно притежание, във всички области на дейност на
Европейския съюз.

4. Без да се засягат членове 4 и 9, документите се предоставят за
достъп на обществеността било въз основа на писмено заявление,
било пряко в електронна форма или чрез използването на регис-
тър. По-конкретно документи, изготвени или получени в хода на
законодателна процедура, са пряко достъпни в съответствие с
член 12.

5. Документи, квалифицирани като чувствителни съгласно опре-
делението в член 9, параграф 1, са предмет на специална обра-
ботка в съответствие с този член.

6. Настоящият регламент не засяга правата на публичен достъп до
документи, притежание на институциите, които евентуално са на
базата на инструменти на международното право или актове на
тези институции, към които се прилагат тези данни.

Член 3

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

а) „документ“ означава всякаква информация, която се съдържа
на независимо какъв информационен носител (на хартиен
носител или в електронна форма, звукозапис, видео- или аудио-
визуален запис) и касаеща области, свързани с политиките,
дейностите и решенията, които попадат в сферата на компетен-
циите на съответната институция;

б) „трети страни“ е всяко физическо или юридическо лице или
образувание, което се явява външно за съответната институция,
включително държавите-членки, другите институции или
органи на Общността или институции и органи извън Общ-
ността, както и трети страни.

(1) ОВ L 304, 31.12.1993 г., стр. 43. Решение, последно изменено с
Решение 2000/527/ЕО (ОВ L 212, 23.8.2000 г., стр. 9).

(2) ОВ L 46, 18.2.1994 г., стр. 58. Решение, изменено с Решение
96/567/ЕО, ЕОВС, Евратом (ОВ L 247, 28.9.1996 г., стр. 45).

(3) ОВ L 263, 25.9.1997 г., стр. 27.
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Член 4

Изключения

1. Институциите отказват достъп до документи в случаите, когато
оповестяването им засяга защитата на:

а) обществения интерес по отношение на:

— обществената сигурност,

— отбраната и военните въпроси,

— международните отношения,

— финансовата, валутната или икономическата политика на
Общността или на държава-членка;

б) частния живот и личната неприкосновеност, и по-специално в
съответствие със законодателството на Общността относно
защитата на личните данни.

2. Институциите отказват достъп до документи в случаите, когато
оповестяването би засегнало защитата на:

— търговските интереси на физическо или юридическо лице,
включително по отношение на интелектуалната собственост,

— съдебните процедури и правни становища,

— целите на дейности по инспектиране, разследване и одит,

освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването
на посочения документ.

3. Достъпът до документ, изготвен от дадена институция за вът-
решно ползване или получен от институция и третиращ въпрос, по
който тя все още не е взела решение, се отказва в случаите, когато
оповестяването на документа би засегнало сериозно процеса на
вземане на решение на тази институция, освен ако по-висш общест-
вен интерес не диктува оповестяването на посочения документ.

Достъпът до документ, съдържащ становища, които са за вътрешно
ползване, като част от предварителни обсъждания и консултации
на въпросната институция, се отказва, дори и след вземането на
решение, когато разпространението на документа би засегнало
сериозно процеса на вземане на решения от институцията, освен
ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на
посочения документ.

4. По отношение на документи на трета страна институцията се
консултира с третата страна, за да определи дали е приложимо
някое от изключенията, предвидени в параграф 1 или 2, освен ако
не става ясно, че документът се оповестява или не.

5. Една държава-членка може да поиска от институция да не
оповестява документ, издаден от тази държава, без да има предва-
рителното ѝ съгласие.

6. Ако само част от искания документ е обект на едно или
няколко от горепосочените изключения, останалите части на доку-
мента се разпространяват.

7. Изключенията, както са установени в параграфи 1, 2 и 3, се
прилагат само за периода, през който защитата по отношение на

съдържанието на документа е обоснована. Изключенията могат да
се прилагат за максимален период от тридесет години. В случаите
на документи, които са предмет на изключение във връзка със
защита на лична неприкосновеност или търговски интереси, и в
случай на чувствителни документи може при необходимост този
период да е по-голям от определения по-горе.

Член 5

Документи в държавите-членки

Когато държава-членка получи заявка за достъп до документ,
който е нейно притежание и е оповестен от определена
институция, държавата-членка се консултира със съответната
институция преди вземане на решение, за да не застраши
постигането на целите на настоящия регламент.

Вместо това държавата-членка може да предостави искането на
самата институция.

Член 6

Заявления за достъп

1. Заявленията за достъп до документ се формулират в писмена
форма, включително и с електронни средства, на един от езиците,
посочени в член 314 от Договора за ЕС, и се изготвят достатъчно
точно, за да могат институциите да идентифицират документа. Зая-
вителят не е длъжен да мотивира заявката си.

2. Ако дадена заявка не е достатъчно точна, институцията при-
канва заявителя да внесе разяснения и му помага за това, като
например му предоставя информация за употребата на публичните
документални регистри.

3. В случай на заявление за много голям документ или за голям
брой документи въпросната институция може да се съгласува
неофициално със заявителя за намиране на справедливо решение.

4. Институциите предоставят информация и съдействие на граж-
даните за условията на подаване на заявления за достъп до доку-
менти.

Член 7

Обработване на първоначални заявления

1. Заявление за достъп до документ се разглеждат по най-бързия
начин. Уведомление за получаване се изпраща на заявителя. В рам-
ките на петнадесет работни дни от регистрацията на заявлението
институцията или разрешава достъп до искания документ и го пре-
доставя в същия срок, в съответствие с член 10, или в писмен отго-
вор съобщава на заявителя мотивите за пълния или частичния
отказ, като го информира и за правото му да представи потвържде-
ние на заявката в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2. В случай на пълен или частичен отказ заявителят може в срок
петнадесет работни дни след получаване на отговора на институ-
цията да внесе потвърждение на заявлението с цел тя да прераз-
гледа своята позиция по въпроса.
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3. По изключение, например когато едно заявление се отнася до
много голям документ или до голям брой документи, срокът,
предвиден в параграф 1, може да бъде удължен с петнадесет
работни дни, като предварително се нотифицира заявителят и като
се предостави мотивирано описание на причините.

4. Липсата на отговор на институцията в съответния срок дава
право на заявителя да депозира потвърждение на заявлението.

Член 8

Обработване на потвърдителни заявления

1. Потвърдителните заявления се разглеждат по най-бързия
начин. В рамките на петнадесет работни дни от регистрирането на
такова заявление институцията разрешава достъп до искания доку-
мент и го предоставя в същия срок, в съответствие с член 10, или
в писмен отговор излага мотивите за пълния или частичния отказ
на достъп. В случай на пълен или частичен отказ на достъп до
документа институцията информира заявителя за начините на
обжалване, на които има право, а именно обжалване пред съда
и/или подаване на жалба до омбудсмана, съгласно условията, уста-
новени в членове 230 и 195 от Договора за създаване на ЕО.

2. По изключение, например при заявления, отнасящи се до
твърде голям документ или до голям брой документи, срокът,
предвиден в параграф 1, може да бъде удължен с петнадесет
работни дни, като заявителят е нотифициран предварително за
това и са предоставени подробно причините.

3. Липсата на отговор на институцията в рамките на съответния
срок се счита за отрицателен отговор и дава право на заявителя да
образува съдебно производство срещу институцията и/или да
подаде жалба до омбудсмана съгласно прилаганите разпоредби от
Договора за създаване на ЕО.

Член 9

Обработка на чувствителни документи

1. Чувствителни документи са документите, издадени от институ-
ции или създадени от тях агенции от държавите-членки, от трети
страни или от международни организации, класифицирани като
„TRÈS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в
съответствие с правилата на съответната институция, които защи-
тават основните интереси на Европейския съюз или на една или
няколко от тези държави-членки в областите, уредени в член 4,
параграф 1, буква а), конкретно по отношение на обществената
сигурност, отбраната и военните въпроси.

2. Заявленията за достъп до чувствителните документи съгласно
процедурите, предвидени в членове 7 и 8, се разглеждат предимно
от оторизирани за запознаване с тези документи. Без да се засяга
член 11, параграф 2, тези лица трябва също така да преценят
позоваванията на тези чувствителни документи, които биха могли
да фигурират в публичния регистър.

3. Чувствителните документи се вписват в регистъра или се пре-
доставят, при условие че има съгласие на органа, който ги е издал.

4. Всяко решение на определена институция да откаже достъп до
чувствителен документ се основава на мотиви, които не наруша-
ват интересите, чиято защита е предвидена в член 4.

5. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че когато обработват заявления за чувствителни доку-
менти, ще спазват принципите, оповестени в настоящия член и в
член 4.

6. Правилата на институциите по отношение на чувствителните
документи се оповестяват публично.

7. Комисията и Съветът информират Европейския парламент
относно чувствителните документи в съответствие с разпоредбите,
договорени между институциите.

Член 10

Достъп в резултат на заявление

1. Заявителят има достъп до документи като консултира докумен-
тите на място или като получи копие, включително, когато е необ-
ходимо, електронно копие, в зависимост от предпочитанията на
заявителя. Разходите за изпълнението и изпращането на копията
може да бъдат за сметка на заявителя. Дължимата сума не може да
надхвърля реалния разход за издаване и изпращане на копията.
При консултация на място или когато броят на копията не над-
хвърля 20 страници формат А4, както и при директен достъп в
електронен формат или в регистър е задължително достъпът да е
безплатен.

2. Ако определен документ вече е бил издаден от съответната
институция и е леснодостъпен за заявителя, институцията може да
изпълни своето задължение и да разреши достъп до документа,
като информира заявителя как да получи искания документ.

3. Документите се доставят в съществуващата версия и формат
(включително електронна или в друг формат: брайлово писмо,
едър шрифт или запис), като се отчита изцяло предпочитанието на
заявителя.

Член 11

Регистри

1. За да могат гражданите ефективно да се ползват от правото си,
произтичащо от настоящия регламент, всяка институция осигу-
рява достъп до документалния си регистър. Достъпът до регистъра
следва да бъде предоставен в електронен формат. Позоваванията на
документите се вписват незабавно в регистъра.

2. За всеки документ регистърът съдържа референтен номер
(когато е приложимо, включително и позоваване на
междуинституционално ниво), като разглежданата тема и/или
кратко описание на съдържанието на документа, както и датата, на
която документът е получен или изготвен, също се вписват в регис-
търа. Позоваванията се изготвят по начин, който не предполага
защита на интересите в член 4.

3. Институциите незабавно вземат необходимите мерки за съста-
вяне на регистъра, който трябва да действа преди 3 юни 2002 г.
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Член 12

Пряк достъп в електронен формат или чрез регистър

1. Институциите следва, доколкото е възможно, да правят доку-
ментите пряко достъпни за обществото в електронен формат или
чрез регистър в съответствие с правилата на въпросните институ-
ции.

2. По-конкретно, законодателните документи, т.е. документите,
които са изготвени или получени по време на процедурите по
приемане на актове, които са правно обвързващи във или за
държавите-членки, следва съгласно членове 4 и 9 да бъдат пряко
достъпни.

3. Когато е уместно, останалите документи, а именно докумен-
тите, свързани с изграждането на политика или стратегия, следва
да бъдат пряко достъпни.

4. Когато прекият достъп не се предоставя чрез регистър,
регистърът максимално точно посочва къде се намира документът.

Член 13

Публикуване в Официален вестник

1. В Официален вестник се публикуват освен актовете, посочени
в член 254, параграфи 1 и 2 от Договора за създаване на ЕО и в
член 163, първи параграф от Договора за Евратом, при условията
на членове 4 и 9 от настоящия регламент и следните документи:

а) предложенията на Комисията;

б) приетите от Съвета общи позиции в съответствие с процеду-
рите, посочени в членове 251 и 252 от Договора за създаване
на ЕО, както и мотивите, подчертаващи тези общи позиции,
както и позициите на Европейския парламент в тези проце-
дури;

в) рамковите решения и решенията, посочени в член 34, параг-
раф 2 от Договора за създаване на ЕС;

г) конвенциите, изготвени от Съвет, в съответствие с член 34,
параграф 2 от Договора за създаване на ЕС;

д) конвенциите, подписани между държавите-членки на основата
на член 293 от Договора за създаване на ЕО;

е) сключените от Общността или съгласно член 24 от Договора
за създаване на ЕС международни споразумения.

2. Доколкото е възможно, в Официален вестник се публикуват
следните документи:

а) инициативите, представени на Съвета или на държава-членка
по силата на член 67, параграф 1 от Договора за създаване на
ЕО или съгласно член 34, параграф 2 от Договора за ЕС;

б) общите позиции, посочени в член 34, параграф 2 от Договора
за ЕС;

в) директиви, различни от тези, посочени в член 254, пара-
графи 1 и 2 от Договора за създаване на ЕО, решения, различни
от тези, посочени в член 254, параграф 1 от Договора за ЕО,
препоръки и становища.

3. Всяка институция е свободна да определи свой собствен про-
цедурен правилник, като останалите документи се публикуват в
Официален вестник.

Член 14

Информация

1. Всяка институция предприема исканите мерки да информира
обществото за правата, от които то може да се ползва по силата на
настоящия регламент.

2. Държавите-членки си сътрудничат с институциите при предо-
ставянето на информация на гражданите си.

Член 15

Административна практика в институциите

1. Институциите разработват добри административни практики,
за да се улесни упражняването на правото на достъп, гарантирано
от настоящия регламент.

2. Институциите създават междуинституционален комитет, който
да проучва най-добрите практики, разрешаване на евентуални спо-
рове и обсъждане на бъдещо развитие в областта на публичния
достъп до документи.

Член 16

Възпроизвеждане на документи

Настоящият регламент не засяга други действащи правила в
областта на авторското право, които биха могли да ограничат
правото на трети страни да възпроизвеждат или използват
разпространените документи.

Член 17

Отчети

1. Всяка институция публикува годишен отчет за изтеклата
година, в който се посочва броят на отказите за разрешаване на
достъп от институциите и мотивите за тези откази, както и броят
на чувствителни документи, които не са вписани в регистъра.

2. Най-късно до 31 януари 2004 г. Комисията публикува отчет за
прилагането на принципите на настоящия регламент и формулира
препоръки, включително и предложения за преразглеждането на
настоящия регламент, ако е уместно, както и програма за действие,
включваща мерките, които да се предприемат от институциите.
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Член 18

Мерки за прилагане

1. Всяка институция адаптира своя процедурен правилник към
разпоредбите на настоящия регламент. Адаптациите влизат в сила
от 3 декември 2001 г.

2. В срок шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент
Комисията разглежда съвместимостта с настоящия регламент на
Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари
1983 г. относно отварянето за обществеността на историческите
архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската
общност за атомна енергия (1), с цел да се гарантират запазването
и архивирането на документите във възможно най-голяма степен.

3. В срок шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент
Комисията разглежда съвместимостта на настоящия регламент с
действащите правила относно достъпа до документи.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейските
общности.

Той се прилага от 3 декември 2001 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2001 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

B. LEJON

(1) ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1.
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МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 20 НОЕМВРИ 2002 Г. МЕЖДУ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ДОСТЪПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПАРЛАМЕНТ ДО ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СЪВЕТА В ОБЛАСТТА НА
ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА1

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ,

като имат предвид, че:

1. Член 21 от Договора за Европейски съюз гласи, че председателството на Съвета се
консултира с Европейския парламент по главните аспекти и основните насоки на общата
външна политика и политика на сигурност, и гарантира, че становището на Европейския
парламент е надлежно взето под внимание. В този член се предвижда също, че
председателството на Съвета и Комисията редовно информират Европейския парламент за
развитието на общата външна политика и политика на сигурност. Следва да се въведе
механизъм, който да гарантира прилагането на тези принципи в тази област.

2. Предвид специфичното естество и особено чувствителното съдържание на определена
класифицирана информация с висока степен на поверителност в областта на политиката на
сигурност и отбрана, следва да се въведе специален режим за обработката на документи,
съдържащи такава информация.

3. Съгласно член 9, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно обществения достъп до документи на
Европейския парламент, Съвета и Комисията2, Съветът е длъжен да информира Европейския
парламент за чувствителните документи по смисъла на член 9, параграф 1 от същия
регламент в съответствие с постигнатите договорености между институциите.

4. В повечето държави членки съществуват специфични механизми за преноса и
обработката на класифицирана информация между националните правителства и
парламенти. Настоящото междуинституционално споразумение следва да осигури на
Европейския парламент механизми за обработка, вдъхновени от най-добрите практики на
държавите-членки,

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩОТО МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ:

1. Приложно поле

1.1 Настоящото междуинституционално споразумение урежда достъпа на Европейския
парламент до чувствителна информация, т. е. информация, класифицирана като "TRÈS
SECRET/TOP SECRET", "SECRET" или "CONFIDENTIAL", независимо от нейния произход,
носител или състояние на завършеност, която Съветът притежава в областта на политиката
на сигурност и отбрана, както и обработката на класифицирани по този начин документи.

1.2 Информацията с произход от трета държава или международна организация се
предава със съгласието на тази държава или организация.

Когато на Съвета се предава информация с произход от държава-членка без изрично
ограничение за разпространяването ѝ сред други институции, освен нейната класификация,
се прилагат правилата, предвидени в раздели 2 и 3 от настоящото междуинституционално

1ОВ С 298, 30.11.2002 г., стр. 1.
2ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
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споразумение. В противен случай, такава информация се предава със съгласието на
въпросната държава членка.

В случай на отказ за предаване на информация с произход от трета държава, международна
организация или държава-членка, Съветът мотивира отказа си.

1.3 Разпоредбите на настоящото междуинституционално споразумение се прилагат в
съответствие с приложимото право и без да се нарушават разпоредбите на Решение
95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април
1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския
парламент3 и без да се нарушават съществуващите договорености, и по-специално
Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната
процедура4.

2. Общи правила

2.1 Двете институции действат в съответствие с взаимните си задължения за честно
сътрудничество в дух на взаимно доверие, както и съобразно съответните разпоредби на
Договорите. Предаването и обработката на информация, която е предмет на настоящото
междуинституционално споразумение, се извършват при зачитане на интересите, които
класифицирането има за цел да защитава, и по-специално обществения интерес по отношение
на сигурността и отбраната на Европейския съюз или на една или повече от неговите
държави-членки, или военното и невоенно управление на кризи.

2.2 По искане на някое от лицата, посочени в точка 3.1, Председателството на Съвета или
Генералният секретар/Върховният представител ги информира, с необходимата бързина, за
съдържанието на всяка чувствителна информация, която е необходима на Европейския
парламент за упражняване на правомощията, които са му предоставени с Договора за
Европейски съюз в областта, обхваната от настоящото междуинституционално
споразумение, като се вземе предвид обществения интерес по въпроси, свързани със
сигурността и отбраната на Европейския съюз или на една или повече от неговите държави
членки, или военното и невоенно управление на кризи съгласно режима, определен в
раздел 3.

3. Режим на достъп до и обработка на чувствителна информация

3.1 В контекста на настоящото междуинституционално споразумение, председателят на
Европейския парламент или председателят на комисията по външни работи, права на човека
и обща политика на сигурност и отбрана на Европейския парламент може да поиска
Председателството на Съвета или Генералният секретар/Върховният представител да
предоставят на тази комисия информация относно развитието на европейската политика на
сигурност и отбрана, включително чувствителна информация, за която се прилагат
разпоредбите на точка 3.3.

3.2 В случай на криза или по искане на председателя на Европейския парламент, или на
председателя на комисията по външни работи, права на човека и обща политика на сигурност
и отбрана, такава информация се предоставя във възможно най-кратък срок.

3.3 В тази рамка, Председателството на Съвета или Генералният секретар/Върховният
представител информират председателя на Европейския парламент и специална комисия,
оглавявана от председателя на комисията по външни работи, права на човека и обща

3ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1.
4ОВ C 172, 18.6.1999 г., стр. 1.

Д3_Междуинституционално споразумение относно достъпа на Eвропейския парламент до чувствителна информация на Съвета в 
областта на политиката на сигурност и отбрана

- 139 - 



политика на сигурност и отбрана, в състав от четирима членове, определени от
Председателския съвет, за съдържанието на чувствителната информация, когато тя е
необходима на Европейския парламент за упражняване на правомощията, които са му
предоставени с Договора за Европейски съюз в областта на материята, уредена с настоящото
междуинституционално споразумение. Председателят на Европейския парламент и
специалната комисия могат да поискат да направят справка с въпросните документи в
помещенията на Съвета.

Когато е уместно и възможно с оглед на естеството и съдържанието на съответната
информация или документи, същите се предоставят на разположение на председателя на
Европейския парламент, който избира една от следните възможности:

а) информация, предназначена за председателя на комисията по външни работи,
права на човека и обща политика на сигурност и отбрана;

б) ограничаване на достъпа до информация само до членовете на комисията по
външни работи, права на човека и обща политика на сигурност и отбрана;

в) обсъждане на закрито заседание на комисията по външни работи, права на
човека и обща политика на сигурност и отбрана при условия, които могат да се
различават в зависимост от съответната степен на поверителност;

г) предаване на документи, от които е заличена информация в зависимост от
изискваната степен на поверителност.

Тези възможности не са приложими, ако чувствителната информация е класифицирана като
"TRÈS SECRET/TOP SECRET".

По отношение на информация или документи, класифицирани като "SECRET" или
"CONFIDENTIAL", председателят на Европейския парламент предварително съгласува
избора на една от тези възможности със Съвета.

Въпросната информация или документи не се публикуват или изпращат до други адресати.

4. Заключителни разпоредби

4.1 Европейският парламент и Съветът предприемат, всеки в рамките на своята
компетентност, всички необходими мерки, с които да се гарантира прилагането на
настоящото междуинституционално споразумение, включително мерките, които се изискват
за извършването на проверка за надеждност на съответните лица.

4.2 Двете институции са готови да обсъдят подобни междуинституционални
споразумения, които да уреждат класифицираната информация в други сфери на дейност на
Съвета с уговорката, че разпоредбите на настоящото междуинституционално споразумение
не съставляват прецедент за другите сфери на дейност на Съюза или на Общността и няма да
засегнат съдържанието на други междуинституционални споразумения.

4.3 Настоящото междуинституционално споразумение се преразглежда след две години
по искане на едната от двете институции въз основа на придобития опит при прилагането му.

Приложение

Настоящото междуинституционално споразумение се прилага в съответствие с приложимите
разпоредби, и по-специално с принципа, според който съгласието на източника на
информация е необходимо условие за предаването на класифицирана информация,
предвидено в точка 1.2.
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Членовете на специалната комисия на Европейския парламент извършват справка с
чувствителни документи в обезопасена стая в помещенията на Съвета.

Настоящото междуинституционално споразумение влиза в сила, след като Европейският
парламент приеме вътрешни мерки за сигурност, които съответстват на принципите,
определени в точка 2.1, и са съпоставими с мерките на другите институции, за да се гарантира
равностойна степен на защита на съответната чувствителна информация.
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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 23 ОКТОМВРИ 2002 Г.
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО

СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТЪПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО
ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СЪВЕТА В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА НА

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА1

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид член 9, и по-специално параграфи 6 и 7, от Регламент (ЕО) № 1049/2001
на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно обществения достъп
до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията2,

като взе предвид точка 1 от приложение VII, част А от Правилника за дейността си3 ,
като взе предвид член 20 от Решение на Бюрото от 28 ноември 2001 г. относно
обществения достъп до документи на Парламента,

като взе предвид междуинституционалното споразумение между Европейския
парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна
информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана,

като взе предвид предложението на Бюрото,

като взе предвид специфичното естество и особено чувствителното съдържание на
някои сведения с високо ниво на поверителност в областта на политиката на сигурност
и отбрана,

като има предвид, че в съответствие с договорените между институциите разпоредби
Съветът е длъжен да предоставя на Парламента информация за чувствителни документи,

като има предвид, че членовете на Европейския парламент, които са членове на
специалната комисия, създадена с междуинституционалното споразумение, трябва да
бъдат проучени за надеждност преди да получат разрешение за достъп до чувствителна
информация в съответствие с принципа „необходимост да се знае“,

като взе предвид необходимостта от установяване на специфични механизми за
получаването, обработката и съхраняването на чувствителна информация, изпратена от
Съвета, държавите-членки, трети държави или международни организации,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото решение се приемат допълнителните мерки, необходими за прилагане на
междуинституционалното споразумение относно достъпа на Европейския парламент до
чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана.

1ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 4.
2ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
3 Това приложение е заличено от Правилника за дейността.
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Член 2

Исканията на Парламента за достъп до чувствителна информация на Съвета се
обработват от Съвета съгласно неговите правила. Когато поисканите документи са
съставени от други институции, държави-членки, трети държави или международни
организации, те се изпращат само със съгласието на съответните институции, държави
или организации.

Член 3

Председателят на Парламента отговаря за прилагането на междуинституционалното
споразумение в рамките на институцията.

В тази връзка, той/тя предприема всички необходими мерки, за да се гарантира
поверителната обработка на информацията, получена директно от председателя на
Съвета или от Генералния секретар/Върховен представител, или на информацията,
придобита в хода на извършването на справка с чувствителни документи в помещенията
на Съвета.

Член 4

Когато председателят на Парламента или председателят на комисията по външни
работи, права на човека и обща политика на сигурност и отбрана поиска от
Председателството на Съвета или от Генералния секретар/Върховния представител да
предоставят чувствителна информация на специалната комисия, създадена с
междуинституционалното споразумение, тази информация се предоставя възможно най-
бързо. В тази връзка Парламентът оборудва стая, специално предназначена за
провеждането на заседания, на които се разглежда чувствителна информация. Стаята се
избира така, че да се гарантира ниво на защита, равностойно на нивото на защита при
такъв вид заседания, което е предвидено в Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март
2001 г.4за приемане на правилата за сигурност на Съвета.

Член 5

Информационното заседание, което се ръководи от председателя на Парламента или от
председателя на гореспоменатата комисия, се провежда при закрити врати.

С изключение на четиримата членове на ЕП, определени от Председателския съвет,
достъп до заседателната зала имат само длъжностните лица, които по силата на
служебните си задължения или поради оперативни изисквания, са били проучени за
надеждност и са упълномощени да присъстват при спазване на принципа "необходимост
да се знае".

Член 6

Съгласно параграф 3.3 от гореспоменатото междуинституционално споразумение,
когато председателят на Парламента или председателят на гореспоменатата комисия
реши да поиска разрешение за справка с документи, съдържащи чувствителна
информация, тази справка се извършва в помещенията на Съвета.

4ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.
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Справката с документи се извършва на място във версията на документите, която е на
разположение.

Член 7

Членовете на Европейския парламент, които трябва да присъстват на информационни
заседания или да имат достъп до чувствителни документи, подлежат на процедура по
проучване за надеждност, подобна на процедурата, през която преминават членовете на
Съвета и членовете на Комисията. В тази връзка председателят на Парламента
предприема необходимите действия пред компетентните национални органи.

Член 8

На длъжностните лица, които трябва да имат достъп до чувствителна информация, се
прави проучване за надеждност в съответствие с разпоредбите, предвидени за другите
институции. Проучените по този начин длъжностни лица, и при спазване на принципа
„необходимост да се знае“, се канят да присъстват на гореспоменатите информационни
заседания или да се запознаят с въпросните документи. В тази връзка Генералният
секретар, след като получи мнението на компетентните органи на държавите-членки,
дава разрешение за достъп въз основа на извършеното от същите органи проучване за
надеждност.

Член 9

Информацията, получена по време на такива заседания или по време на справка с такива
документи в помещенията на Съвета, не може да се разкрива, разпространява или
възпроизвежда, изцяло или отчасти, под каквато и да е форма. Не се разрешава също
така никакъв запис на данни, свързани с предоставената от Съвета чувствителна
информация.

Член 10

Определените от Председателския съвет членове на Парламента, които трябва да имат
достъп до чувствителна информация, са обвързани от задължението за поверителност.
Всеки член на Парламента, който наруши това изискване, се заменя в специалната
комисия с друг член на Парламента, определен от Председателския съвет. В тази връзка
членът на Парламента виновен за нарушението може, преди изключването му/ѝ от
специалната комисия, да бъде изслушан от Председателския съвет, който провежда
специално заседание при закрити врати. Освен изключване от специалната комисия,
срещу члена на Парламента, който е отговорен за изтичането на информация може, по
целесъобразност, да бъде образувано съдебно производство съгласно съответното
действащо законодателство.

Член 11

Длъжностните лица, получили надлежно разрешение за достъп до чувствителна
информация в съответствие с принципа „необходимост да се знае“, са обвързани от
задължението за поверителност. Всяко длъжностно лице, което наруши това правило,
подлежи на разследване водено под ръководството на председателя на Парламента и, по
целесъобразност, срещу него може да се образува дисциплинарно производство в
съответствие с Правилника за длъжностните лица. В случай на образуване на съдебно
производство председателят на Парламента предприема всички необходими мерки за
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предоставяне на възможност на компетентните национални органи да приложат
подходящите процедури.

Член 12

Бюрото е компетентно да извършва евентуално  преразглеждане, изменение или
тълкуване, необходими за прилагането на настоящото решение.

Член 13

Настоящото решение се прилага към Правилника за дейността на Европейския
парламент и влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
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II

(Съобщения)

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ  СПОРАЗУМЕНИЯ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ

от  12  март  2014  година

между  Европейския  парламент  и  Съвета  относно  изпращането  на  Европейския  парламент  и 
обработването  от  него  на  класифицирана  информация,  с  която  Съветът  разполага  по 

въпроси,  които  не  са  от  областта  на  общата  външна  политика  и  политика  на  сигурност

(2014/C  95/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТЪТ,

като  имат  предвид,  че:

(1) Съгласно  член  14,  параграф  1  от  Договора  за  Европейския  съюз  (ДЕС)  Европейският  парламент  осъще
ствява,  съвместно  със  Съвета,  законодателни  и  бюджетни  функции  и  осъществява  функции  по  политически 
контрол  и  консултативни  функции  в  съответствие  с  условията,  предвидени  в  Договорите.

(2) Съгласно  член  13,  параграф  2  ДЕС  всяка  институция  действа  в  кръга  на  правомощията,  които  са 
ѝ  предоставени  с  Договорите,  в  съответствие  с  процедурите,  условията  и  целите,  предвидени  в  тях.  В  тази 
разпоредба  е  предвидено  също  така,  че  институциите  осъществяват  лоялно  сътрудничество  помежду  си. 
Съгласно  член  295  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  (ДФЕС)  Европейският  парламент 
и  Съветът  ,  inter  alia,  организират  реда  и  условията  за  сътрудничество  помежду  си  и  за  тази  цел,  при 
зачитане  на  Договорите,  те  могат  да  сключват  междуинституционални  споразумения,  които  могат  да  имат 
обвързващ  характер.

(3) В  Договорите  и  когато  е  необходимо,  в  други  приложими  разпоредби  се  предвижда,  в  рамките  на 
специална  законодателна  процедура  или  на  други  процедури  по  вземане  на  решения,  Съветът  да  се  консул
тира  с  Европейския  парламент  или  да  получи  неговото  одобрение,  преди  да  приеме  законодателния  акт. 
В  Договорите  също  така  се  предвижда  в  определени  случаи  Европейският  парламент  да  получава  инфор
мация  относно  напредъка  на  дадена  процедура  или  относно  резултатите  от  нея  или  да  участва  в  оценява
нето  или  контрола  на  дейността  на  определени  агенции  на  Съюза.

(4) По-специално,  съгласно  член  218,  параграф  6  ДФЕС  Съветът  приема  решението  за  сключване  на  въпрос
ното  споразумение,  след  като  получи  одобрението  от  Европейския  парламент  или  след  като  се  консултира 
с  него,  освен  в  случаите,  когато  международното  споразумение  се  отнася  изключително  до  общата  външна 
политика  и  политика  на  сигурност;  ето  защо  всички  международни  споразумения,  които  не  се  отнасят 
изключително  до  общата  външна  политика  и  политика  на  сигурност,  попадат  в  приложното  поле  на 
настоящото  междуинституционално  споразумение.

(5) В  член  218,  параграф  10  ДФЕС  се  предвижда,  че  Европейският  парламент  получава  незабавно  изчерпателна 
информация  на  всички  етапи  на  процедурата;  тази  разпоредба  се  прилага  и  за  споразуменията,  свързани 
с  общата  външна  политика  и  политика  на  сигурност.

(6) В  случаите,  в  които  прилагането  на  Договорите  и  когато  е  целесъобразно,  на  други  приложими  разпоредби 
би  наложило  достъп  на  Европейския  парламент  до  класифицирана  информация,  с  която  разполага  Съветът, 
Европейският  парламент  и  Съветът  следва  да  постигнат  помежду  си  подходящи  договорености,  които  да 
уредят  такъв  достъп.

(7) В  случаите,  в  които  Съветът  реши  да  даде  на  Европейския  парламент  достъп  до  класифицирана  инфор
мация  от  областта  на  общата  външна  политика  и  политика  на  сигурност,  с  която  разполага  Съветът,  той 
взема  ad  hoc  решение  за  тази  цел  или  прилага  Междуинституционалното  споразумение  от 
20  ноември  2002  г.  между  Европейския  парламент  и  Съвета  относно  достъпа  на  Европейския  парламент 
до  чувствителна  информация  на  Съвета  в  областта  на  политиката  на  сигурност  и  отбрана (1)  (наричано  по-
нататък  „Междуинституционалното  споразумение  от  20  ноември  2002  г.“),  в  зависимост  от  случая.

(1) ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 1.

1.4.2014 BG Официален вестник на Европейския съюз C 95/1
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(8) Декларацията  на  върховния  представител  относно  политическата  отговорност (1),  направена  при  приемането 
на  Решение  2010/427/ЕС  на  Съвета  от  26  юли  2010  г.  за  определяне  на  организацията  и  функционира
нето  на  Европейската  служба  за  външна  дейност (2),  гласи,  че  върховният  представител  ще  преразглежда 
и  при  необходимост,  ще  предлага  изменения  на  действащите  разпоредби  относно  достъпа  на  членовете  на 
Европейския  парламент  до  поверителни  документи  и  информация  в  областта  на  сигурността  и  политиката 
на  отбрана  (т.е.  Междуинституционалното  споразумение  от  20  ноември  2002  г.).

(9) Важно  е  Европейският  парламент  да  бъде  приобщен  към  принципите,  стандартите  и  правилата  за  защита 
на  класифицираната  информация,  които  са  необходими  за  защитата  на  интересите  на  Европейския  съюз 
и  на  държавите-членки.  Освен  това  Европейският  парламент  ще  бъде  в  състояние  да  предоставя  класифици
рана  информация  на  Съвета.

(10) На  31  март  2011  г.  Съветът  прие  Решение  2011/292/EС  относно  правилата  за  сигурност  за  защита  на 
класифицирана  информация  на  ЕС (3)  (наричани  по-нататък  „правилата  за  сигурност  на  Съвета“).

(11) На  6  юни  2011  г.  Бюрото  на  Европейския  парламент  прие  Решение  относно  Правилника  относно  обработ
ката  на  поверителна  информация  от  Европейския  парламент (4)  (наричан  по-нататък  „правилата  за  сигурност 
на  Европейския  парламент“).

(12) Правилата  за  сигурност  на  институциите  на  Съюза,  органите,  службите  или  агенциите  на  Съюза  следва 
заедно  да  съставляват  цялостна  и  последователна  обща  рамка  в  Европейския  съюз  за  защитата  на  класифи
цираната  информация  и  следва  да  осигуряват  равностойността  на  основните  принципи  и  минималните  стан
дарти.  Съответно  основните  принципи  и  минималните  стандарти,  установени  в  правилата  за  сигурност  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета,  следва  да  бъдат  равностойни.

(13) Нивото  на  защита,  осигурено  на  класифицираната  информация  съгласно  правилата  за  сигурност  на  Европей
ския  парламент,  следва  да  бъде  равностойно  на  нивото  на  защита,  осигурено  на  класифицираната  инфор
мация  съгласно  правилата  за  сигурност  на  Съвета.

(14) Съответните  служби  на  Секретариата  на  Европейския  парламент  и  на  Генералния  секретариат  на  Съвета  ще 
осъществяват  тясно  сътрудничество,  за  да  се  гарантира,  че  и  в  двете  институции  се  прилагат  равностойни 
равнища  на  защита  на  класифицираната  информация.

(15) Настоящото  споразумение  не  засяга  действащите  и  бъдещите  правила  за  достъпа  до  документи,  приети 
в  съответствие  с  член  15,  параграф  3  ДФЕС,  правилата  за  защита  на  личните  данни,  приети  въз  основа  на 
член  16,  параграф  2  ДФЕС,  правилата  относно  правото  на  Европейския  парламент  да  предприема  разслед
ване  в  съответствие  с  член  226,  трета  алинея  ДФЕС,  както  и  съответните  разпоредби,  свързани  с  Европей
ската  служба  за  борба  с  измамите  (OLAF),

СЕ  СПОРАЗУМЯХА  ЗА  СЛЕДНОТО:

Член  1

Предмет  и  приложно  поле

Настоящото  споразумение  установява  реда  и  условията  за  изпращането  на  Европейския  парламент  и  обработването 
от  него  на  класифицирана  информация,  с  която  Съветът  разполага  по  въпроси,  които  не  са  от  областта  на 
общата  външна  политика  и  политика  на  сигурност,  която  информация  е  от  значение  за  упражняването  на  право
мощията  и  функциите  на  Европейския  парламент.  То  се  отнася  до  всички  такива  въпроси,  а  именно:

а) предложения,  разглеждани  по  специална  законодателна  процедура  или  друга  процедура  на  вземане  на  решение, 
съгласно  която  трябва  да  се  проведе  консултация  с  Европейския  парламент  или  се  изисква  неговото  одобрение;

б) международни  споразумения,  за  които  е  необходима  консултация  с  Европейския  парламент  или  се  изисква 
неговото  одобрение  съгласно  член  218,  параграф  6  ДФЕС;  или

(1) ОВ C 210, 3.8.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.
(3) ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.
(4) ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 2.
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в) указания  за  водене  на  преговори  по  международните  споразумения,  посочени  в  буква  б);

г) дейности,  доклади  за  оценка  или  други  документи,  за  които  на  Европейския  парламент  се  предоставя  инфор
мация;  и

д) документи  относно  дейността  на  агенциите  на  Съюза,  в  оценяването  и  контрола  на  които  трябва  да  участва 
Европейският  парламент.

Член  2

Определение  за  „класифицирана  информация“

За  целите  на  настоящото  споразумение  определението  „класифицирана  информация“  има  някое  или  всички  от 
следните  значения:

а) „класифицирана  информация  на  ЕС“  (КИЕС)  по  смисъла  на  определенията  в  правилата  за  сигурност  на  Европей
ския  парламент  и  правилата  за  сигурност  на  Съвета,  носеща  един  от  следните  грифове  за  сигурност:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED;

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL;

— SECRET  UE/EU  SECRET;

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

б) класифицирана  информация,  предоставена  на  Съвета  от  държави-членки,  която  носи  национален  гриф  за  сигур
ност,  равностоен  на  един  от  грифовете,  използвани  за  КИЕС  и  изброени  в  буква  а);

в) класифицирана  информация,  предоставена  на  Европейския  съюз  от  трети  държави  или  от  международни  орга
низации,  която  носи  гриф  за  сигурност,  равностоен  на  някой  от  използваните  по  отношение  на  КИЕС  грифове 
за  сигурност,  изброени  в  буква  а),  както  е  предвидено  в  приложимите  споразумения  за  сигурност  на  информа
цията  или  административни  договорености.

Член  3

Защита  на  класифицираната  информация

1. Европейският  парламент  защитава  всяка  класифицирана  информация,  която  му  е  предоставена  от  Съвета, 
в  съответствие  с  правилата  си  за  сигурност  и  с  настоящото  споразумение.

2. Тъй  като  основните  принципи  и  минималните  стандарти  за  защита  на  класифицирана  информация,  устано
вени  в  правилата  за  сигурност  съответно  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета,  трябва  да  бъдат  равностойни, 
Европейският  парламент  гарантира,  че  действащите  мерки  за  сигурност  в  неговите  помещения  осигуряват  ниво  на 
защита  на  класифицираната  информация,  което  е  равностойно  на  нивото,  осигурено  на  същата  информация 
в  помещенията  на  Съвета.  Съответните  служби  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  осъществяват  тясно  сътруд
ничество  за  тази  цел.

3. Европейският  парламент  взема  подходящите  мерки,  за  да  гарантира,  че  класифицираната  информация,  предос
тавена  му  от  Съвета,  няма:

а) да  се  използва  за  цели,  различни  от  целите,  за  които  е  бил  осигурен  достъп;

б) да  бъде  разкривана  на  лица,  различни  от  лицата,  на  които  е  предоставен  достъп  в  съответствие 
с  членове  4  и  5,  нито  ще  бъде  направена  обществено  достояние;

в) да  бъде  предоставяна  на  други  институции,  органи,  служби  или  агенции  на  Съюза  или  на  държави  членки, 
трети  държави  или  международни  организации  без  предварителното  писмено  съгласие  на  Съвета.

4. Съветът  може  да  предостави  на  Европейския  парламент  достъп  до  класифицирана  информация,  идваща  от 
други  институции,  служби,  органи  или  агенции  на  Съюза  или  от  държави-членки,  трети  държави  или  междуна
родни  организации,  само  с  предварителното  писмено  съгласие  на  създателя  на  информацията.
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Член  4

Мерки  за  сигурност  по  отношение  на  персонала

1. Достъп  до  класифицирана  информация  се  дава  само  на  членовете  на  Европейския  парламент  в  съответствие 
с  член  5,  параграф  4.

2. Когато  съответната  информация  е  с  ниво  на  класификация  за  сигурност  CONFIDENTIEL  UE/EU 
CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  или  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  или  равностойно  ниво,  достъп 
може  да  се  предоставя  само  на  членовете  на  Европейския  парламент,  получили  разрешение  от  председателя  на 
Европейския  парламент:

а) които  са  получили  разрешение  за  достъп  до  класифицирана  информация  в  съответствие  с  правилата  за  сигур
ност  на  Европейския  парламент;  или

б) за  които  компетентен  национален  орган  е  изпратил  уведомление,  че  са  надлежно  оправомощени  по  силата  на 
изпълняваните  от  тях  функции  в  съответствие  с  националните  законови  и  подзаконови  актове.

Независимо  от  разпоредбите  на  първа  алинея,  когато  въпросната  информация  е  с  ниво  на  класификация  за 
сигурност  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  или  равностойно  ниво,  достъп  може  да  се  предоставя  и  на 
членовете  на  Европейския  парламент,  определени  в  съответствие  с  член  5,  параграф  4,  които  са  подписали 
клетвена  декларация  за  неразкриване  в  съответствие  с  правилата  за  сигурност  на  Европейския  парламент.  Съветът 
се  уведомява  за  имената  на  членовете  на  Европейския  парламент,  на  които  е  предоставен  достъп  съгласно  настоя
щата  алинея.

3. Преди  да  им  бъде  предоставен  достъп  до  класифицирана  информация,  членовете  на  Европейския  парламент 
биват  информирани  за  отговорността  си  във  връзка  със  защитата  на  тази  информация  в  съответствие  с  правилата 
за  сигурност  на  Европейския  парламент  и  се  запознават  със  свързаните  с  тази  отговорност  въпроси,  и  биват 
информирани  за  средствата  за  осигуряването  на  тази  защита.

4. Достъп  до  класифицирана  информация  се  предоставя  само  на  длъжностните  лица  на  Европейския  парламент 
и  на  другите  служители  на  Парламента,  работещи  за  политическите  групи,  които:

а) предварително  са  били  посочени  от  съответния  парламентарен  орган  или  титуляр  на  мандатна  длъжност,  опре
делени  в  съответствие  с  член  5,  параграф  4,  като  лица,  имащи  необходимост  от  информацията;

б) са  получили  разрешение  за  достъп  до  класифицирана  информация  до  съответното  ниво,  когато  нивото  на 
класификацията  за  сигурност  на  дадената  информация  е  CONFIDENTIEL  EU/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET 
UE/EU  SECRET  или  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  или  равностойно  на  тези  нива;  и

в) са  били  информирани  и  са  получили  писмени  инструкции  относно  задълженията  си  да  защитават  тази  инфор
мация,  както  и  за  средствата  за  осигуряването  на  тази  защита,  и  които  са  подписали  декларация,  че  са  полу
чили  такива  инструкции  и  че  се  задължават  да  ги  съблюдават  в  съответствие  с  правилата  за  сигурност  на 
Европейския  парламент.

Член  5

Процедура  за  достъп  до  класифицирана  информация

1. Съветът  предоставя  на  Европейския  парламент  класифицираната  информация,  посочена  в  член  1,  когато 
е  правно  задължен  по  силата  на  Договорите  или  на  правни  актове,  приети  въз  основа  на  Договорите.  Парламен
тарните  органи  или  титулярите  на  мандатна  длъжност,  посочени  в  параграф  3,  също  могат  да  представят  писмено 
искане  за  такава  информация.

2. В  останалите  случаи  Съветът  може  да  предостави  на  Европейския  парламент  класифицираната  информация, 
посочена  в  член  1,  по  собствена  инициатива  или  след  писмено  искане  от  един  от  парламентарните  органи  или 
титулярите  на  мандатна  длъжност,  посочени  в  параграф  3:

3. Следните  парламентарни  органи  или  титуляри  на  мандатна  длъжност  могат  да  представят  писмено  искане  до 
Съвета:

а) председателят;

б) Председателският  съвет;

в) Бюрото;

г) председателят  на  съответната(ите)  комисия(и);

д) съответният(ите)  докладчик(ици).
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Искания  от  други  членове  на  Европейския  парламент  се  отправят  чрез  един  от  посочените  в  първа  алинея  парла
ментарни  органи  или  титуляри  на  мандатна  длъжност.

Съветът  отговаря  на  тези  искания  без  отлагане.

4. Когато  е  правно  задължен  или  е  взел  решение  да  предостави  на  Европейския  парламент  достъп  до  класифи
цирана  информация,  Съветът,  съвместно  със  съответния  орган  или  титуляр  на  мандатна  длъжност,  изброен  в  пара
граф  3,  и  преди  предаването  на  информацията,  определя  писмено:

а) че  такъв  достъп  може  да  бъде  предоставен  на  едно  или  повече  от  следните  лица:

i) председателя;

ii) Председателския  съвет;

iii) Бюрото;

iv) председателя  на  съответната(ите)  комисия(и);

v) съответния(ите)  докладчик(ици);

vi) всички  или  някои  членове  на  съответната(ите)  комисия(и);  и

б) всички  евентуални  правила  за  обработване  с  цел  защита  на  информацията.

Член  6

Регистрация,  съхранение,  справки  и  обсъждане  на  класифицирана  информация  в  Европейския  парламент

1. Класифицираната  информация,  предоставена  от  Съвета  на  Европейския  парламент,  когато  е  с  ниво  на  класи
фикация  за  сигурност  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,SECRET  UE/EU  SECRET  или  TRÈS  SECRET  UE/EU 
TOP  SECRET,  или  равностойно  ниво:

а) се  регистрира  за  целите  на  сигурността,  за  да  се  отбележи  нейният  жизнен  цикъл  и  да  се  гарантира  проследя
ването  ѝ  по  всяко  време;

б) се  съхранява  в  зона  за  сигурност,  която  отговаря  на  минималните  стандарти  за  физическа  сигурност,  устано
вени  в  правилата  за  сигурност  на  Съвета  и  на  Европейския  парламент,  които  са  равностойни;  и

в) може  да  бъде  обект  на  справка  от  съответните  членове  на  Европейския  парламент,  длъжностни  лица  на  Евро
пейския  парламент  или  други  служители  на  Парламента,  работещи  за  политическите  групи,  посочени  в  член  4, 
параграф  4  и  член  5,  параграф  4,  само  в  обезопасена  читалня  в  помещенията  на  Европейския  парламент. 
В  такъв  случай  се  прилагат  следните  условия:

i) информацията  не  се  копира  по  какъвто  и  да  е  начин,  например  фотокопиране  или  фотографиране;

ii) не  се  водят  бележки;  и

iii) не  се  допуска  внасянето  на  електронни  средства  за  комуникация  в  залата.

2. Класифицираната  информация,  предоставена  от  Съвета  на  Европейския  парламент,  когато  е  с  ниво  на  класи
фикация  за  сигурност  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  или  с  равностойно  ниво,  се  обработва  или  съхранява 
в  съответствие  с  правилата  за  сигурност  на  Европейския  парламент,  които  осигуряват  ниво  на  защита  на  тази 
класифицирана  информация,  което  е  равностойно  на  нивото  в  Съвета.

Независимо  от  първа  алинея,  за  срок  от  12  месеца  след  влизането  в  сила  на  настоящото  споразумение  информа
цията  с  ниво  на  класификация  за  сигурност  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  или  еквивалентно  на  него  ниво  се 
обработва  и  съхранява  в  съответствие  с  параграф  1.  Достъпът  до  такава  класифицирана  информация  се  урежда  от 
член  4,  параграф  4,  букви  а)  и  в)  и  от  член  5,  параграф  4.

3. Класифицираната  информация  може  да  бъде  обработвана  само  с  комуникационни  и  информационни  системи, 
които  са  надлежно  акредитирани  или  одобрени  в  съответствие  със  стандарти,  равностойни  на  стандартите,  устано
вени  в  правилата  за  сигурност  на  Съвета.

4. Класифицираната  информация,  предоставена  устно  на  получатели  в  Европейския  парламент,  се  ползва  с  ниво 
на  защита,  равностойно  на  нивото,  осигурено  на  класифицираната  информация,  предоставена  в  писмена  форма.
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5. Независимо  от  разпоредбите  на  параграф  1,  буква  в)  от  настоящия  член,  информацията  с  максимално  ниво 
на  класификация  за  сигурност  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  или  еквивалентно  на  него  ниво,  която 
е  предоставена  от  Съвета  на  Европейския  парламент,  може  да  бъде  обсъждана  на  закрити  заседания,  на  които 
присъстват  само  съответните  членове  на  Европейския  парламент  и  длъжностните  лица  на  Европейския  парламент 
или  другите  служители  на  Парламента,  работещи  за  политическите  групи,  на  които  е  предоставен  достъп  до 
информацията  в  съответствие  с  член  4,  параграф  4  и  член  5,  параграф  4.  Прилагат  се  следните  условия:

— документите  се  раздават  в  началото  на  заседанието  и  се  събират  отново  в  края  му;

— информацията  не  се  копира  по  какъвто  и  да  е  начин,  като  например  фотокопиране  или  фотографиране;

— не  се  водят  бележки;

— не  се  допуска  внасянето  на  електронни  средства  за  комуникация  в  залата;  и

— в  протокола  от  заседанието  не  се  отбелязва  обсъждането  на  точката,  включваща  класифицирана  информация.

6. Когато  е  необходимо  провеждането  на  заседания,  на  които  да  се  обсъжда  информация  с  ниво  на  класифи
кация  за  сигурност  SECRET  UE/EU  SECRET  или  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  или  еквивалентно  на  него 
ниво,  Европейският  парламент  и  Съветът  съгласуват  специални  договорености  за  всеки  отделен  случай.

Член  7

Нарушаване  на  сигурността,  загуба  или  компрометиране  на  класифицираната  информация

1. В  случай  на  доказана  или  подозирана  загуба  или  компрометиране  на  класифицирана  информация,  предоста
вена  от  Съвета,  генералният  секретар  на  Европейския  парламент  информира  незабавно  генералния  секретар  на 
Съвета.  Генералният  секретар  на  Европейския  парламент  провежда  разследване  и  информира  генералния  секретар 
на  Съвета  за  резултатите  от  него  и  за  мерките,  предприети  за  предотвратяване  на  повторно  произшествие.  Когато 
е  замесен  член  на  Европейския  парламент,  председателят  на  Европейския  парламент  действа  съвместно  с  гене
ралния  секретар  на  Европейския  парламент.

2. Всеки  член  на  Европейския  парламент,  отговорен  за  нарушение  на  разпоредбите,  установени  в  правилата  за 
сигурност  на  Европейския  парламент  или  в  настоящото  споразумение,  може  да  подлежи  на  мерките  и  санкциите 
в  съответствие  с  член  9,  параграф  2  и  с  членове  152—154  от  Правилника  за  дейността  на  Европейския 
парламент.

3. Всички  длъжностни  лица  на  Европейския  парламент  или  други  служители  на  Парламента,  работещи  за  опре
делена  политическа  група,  които  са  отговорни  за  нарушение  на  разпоредбите,  установени  в  правилата  за  сигурност 
на  Европейския  парламент  или  в  настоящото  споразумение,  могат  да  подлежат  на  санкциите,  предвидени 
в  Правилника  за  длъжностните  лица  на  Европейския  съюз  и  в  Условията  за  работа  на  другите  служители  на 
Европейския  съюз,  установени  в  Регламент  (ЕИО,  Евратом,  ЕОВС)  №  259/68 (1).

4. Лицата,  отговорни  за  загубата  или  компрометирането  на  класифицирана  информация,  могат  да  подлежат  на 
дисциплинарни  и/или  правни  мерки  в  съответствие  с  приложимите  закони,  правила  и  подзаконови  актове.

Член  8

Заключителни  разпоредби

1. Европейският  парламент  и  Съветът,  всеки  от  своя  страна,  предприемат  всички  необходими  мерки,  за  да 
осигурят  прилагането  на  настоящото  споразумение.  За  тази  цел  те  си  сътрудничат,  по-специално  като  организират 
посещения  за  проследяване  на  изпълнението  на  техническите  аспекти  на  настоящото  споразумение,  свързани  със 
сигурността.

2. Съответните  служби  на  секретариата  на  Европейския  парламент  и  генералния  секретариат  на  Съвета  се 
консултират  взаимно  преди  едната  от  институциите  да  измени  своите  правила  за  сигурност,  с  цел  да  се  гаран
тира,  че  е  запазена  равностойността  на  основните  принципи  и  минималните  стандарти  за  защита  на  класифици
рана  информация.

(1) OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
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3. Класифицирана  информация  се  предоставя  на  Европейския  парламент  съгласно  настоящото  споразумение, 
когато  Съветът,  заедно  с  Европейския  парламент,  установи,  че  е  постигната  равностойност  на  основните  принципи 
и  минималните  стандарти  за  защита  на  класифицирана  информация,  предвидени  в  правилата  за  сигурност  на 
Европейския  парламент  и  в  правилата  за  сигурност  на  Съвета,  от  една  страна,  и  на  нивото  на  защита,  осигурено 
на  класифицирана  информация  в  помещенията  на  Европейския  парламент  и  в  помещенията  на  Съвета,  от  друга 
страна.

4. Настоящото  споразумение  може  да  бъде  преразгледано  по  искане  на  всяка  от  двете  институции  въз  основа 
на  опита  от  неговото  прилагане.

5. Настоящото  споразумение  влиза  в  сила  в  деня  на  публикуването  му  в  Официален  вестник  на  Европейския 
съюз.

Съставено  в  Брюксел  и  Страсбург,  12  март  2014  г.

За  Европейския  парламент

Председател

За  Съвета

Председател
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II 

(Съобщения) 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 

РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

от 15 април 2013 г. 

относно правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент 

(2014/C 96/01) 

БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

като взе предвид член 23, параграф 12 от Правилника за дейността на Европейския парламент, 

като има предвид, че: 

(1)  С оглед на Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (1), 
подписано на 20 октомври 2010 г. (наричано по-долу „Рамково споразумение“), и на Междуинституционалното 
споразумение между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обрабо
тването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на 
общата външна политика и политика на сигурност (2), подписано на 12 март 2014 г., (наричано по-долу 
„Междуинституционално споразумение“), е необходимо да се определят конкретни правила относно обработването 
на поверителна информация от Европейския парламент. 

(2)  Договорът от Лисабон предоставя нови правомощия на Европейския парламент и с цел развитие на дейностите на 
Парламента в областите, които изискват известна степен на поверителност, е необходимо да се установят основни 
принципи, минимални стандарти на сигурност и подходящи процедури за обработката на поверителна, в това 
число на класифицирана информация, от Европейския парламент. 

(3)  Правилникът, установен с настоящото решение, цели да се гарантират стандарти на защита и съвместимост, които 
са равностойни на правилата, приети от други институции, органи, служби и агенции, учредени по силата или на 
основание на Договорите, или от държавите членки, с оглед улесняване на гладкото протичане на процеса на 
вземане на решения в Европейския съюз. 

(4)  Разпоредбите на настоящото решение се приемат, без да се засягат разпоредбите на настоящите и бъдещите правила 
относно достъпа до документи, приети в съответствие с член 15 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 
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(5)  Разпоредбите на настоящото решение се приемат, без да се засягат разпоредбите на настоящите и бъдещите правила 
относно защитата на личните данни, приети в съответствие с член 16 от ДФЕС, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Цел 

Настоящото решение урежда управлението и обработката на поверителна информация от Европейския парламент, включи
телно създаването, получаването, предаването и съхраняването на такава информация с оглед подходящата защита на 
нейния поверителен характер. Решението е в прилагане на Междуинституционалното споразумение и на Рамковото спора
зумение, и по-специално на приложение II от последното. 

Член 2 

Определения 

За целите на настоящото решение: 

а)  „информация“ означава всяка писмена или устна информация, независимо от носителя и автора; 

б) „поверителна информация“ означава „класифицирана информация“ и некласифицирана „друга поверителна инфор
мация“; 

в) „класифицирана информация“ означава „класифицирана информация на ЕС“ и „еквивалентна класифицирана инфор
мация“; 

г)  „класифицирана информация на ЕС“ (EUCI) означава всяка информация и материали, класифицирани като „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET“ („СТРОГО СЕКРЕТНО ЕС“), „SECRET UE/EU SECRET“ („СЕКРЕТНО ЕС“), „CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL“ („ПОВЕРИТЕЛНО ЕС“) или „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ („ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ ЕС“), чието нера
зрешено разкриване би могло или не да накърни в различни степени интересите на Съюза или на една или повече от 
неговите държави членки, независимо дали подобна информация произхожда от институции, органи, служби и 
агенции, създадени по силата и въз основа на Договорите. В тази връзка информацията, класифицирана като степен: 

—  „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“ е класифициране на информация и материал, неразрешеното разкриване на които 
би причинило изключително тежко накърняване на основополагащите интереси на Съюза или на една или повече 
държави членки, 

—  „SECRET UE/EU SECRET“ е информация и материал, неразрешеното разкриване на които би навредило сериозно на 
основополагащите интереси на Съюза или на една или повече държави членки; 

—  „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ е информация и материал, неразрешеното разкриване на които би навредило 
на основополагащите интереси на Съюза или на една или повече държави членки; 

—  „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ е класифициране на информация и материал, неразрешеното разкриване на които 
би се отразило неблагоприятно на интересите на Съюза или на една или повече държави членки; 

д)  „еквивалентна класифицирана информация“ означава класифицирана информация от държави членки, трети държави 
или международни организации, която е обозначена с маркировка за сигурност, която е еквивалентна на маркиров
ките за сигурност, използвани за класифицирана информация на ЕС, и която е била предоставена на Европейския 
парламент от Съвета или Комисията; 
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е)  „друга поверителна информация“ означава всяка друга некласифицирана поверителна информация, включително 
информация, обхваната от разпоредбите за защита на личните данни или от задължението за професионална тайна, 
която е създадена в Европейския парламент или е предадена на Европейския парламент от други институции, органи, 
служби и агенции, създадени по силата и въз основа на Договорите или от държави членки; 

ж)  „документ“ означава всяка записана информация независимо от формата, под която се материализира, или нейните 
характеристики; 

з)  „материал“ означава всеки документ или елемент от съоръжение или оборудване, който е произведен или е в процес 
на производство; 

и)  „необходимост да се знае“ означава необходимостта на дадено лице да има достъп до поверителна информация, така 
че да бъде в състояние да изпълни официалната си функция или задача; 

й) „разрешение“ означава решение, прието от председателя, ако засяга членове на Европейския парламент, или от гене
ралния секретар, ако засяга длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Европейския парла
мент, които работят за политически групи, за предоставяне на индивидуален достъп до класифицирана информация 
до определено ниво въз основа на положителен резултат от проверка (проучване) за надеждност, извършена от нацио
нален орган съгласно националното законодателство и разпоредбите, установени в приложение I, част 2; 

к)  „понижаване на класификацията“ означава понижаване на нивото на класификация; 

л)  „премахване на класификацията“ означава премахване на всички нива на класификация; 

м)  „маркировка“ означава знак, положен върху „друга поверителна информация“, чиято цел е да се посочат предварително 
определени специални инструкции относно нейната обработка или областта, обхваната от даден документ; маркировка 
може да бъде положена върху класифицирана информация, за да се наложат допълнителни изисквания за нейното 
обработване; 

н)  „снемане на маркировка“ означава премахване на всякакви маркировки; 

о)  „създател на информацията“ означава надлежно оправомощен автор на поверителна информация; 

п)  „насоки за сигурност“ означава мерки по прилагане, така както са установени в приложение II; 

р) „инструкции за обработка“ означава технически инструкции, издадени за службите на Парламента във връзка с упра
влението на поверителна информация. 

Член 3 

Основни принципи и минимални стандарти 

1. Обработката на поверителна информация от Европейския парламент следва основните принципи и минималните 
стандарти, предвидени в приложение I, част 1. 

2. Европейският парламент създава система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с 
основните принципи и минималните стандарти. СУСИ се състои от насоките за сигурност, инструкциите за обработка и 
приложимите членове от Правилника за дейността. СУСИ има за цел улесняване на парламентарната и административната 
работа, като същевременно се гарантира защитата на всяка поверителна информация, обработвана от Европейския парла
мент, при пълно спазване на правилата, установени от създателя на такава информация, както е предвидено в насоките за 
сигурност. СУСИ 

Обработката на поверителна информация посредством автоматизирани и комуникационни и информационни 
системи (КИС) на Европейския парламент се осъществява в съответствие с понятието за осигуреност на информацията (ОИ) 
съгласно предвиденото в насока за сигурност 3. 

3. Членовете на Европейския парламент могат да правят справки с класифицирана информация включително до ниво 
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, без да са били подложени на проверка за надеждност. 
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4. Когато съответната информация е класифицирана с ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ или с еквивалентно 
ниво, достъп до нея се предоставя на тези членове на Европейския парламент, на които е било предоставено разрешение 
от председателя съгласно параграф 5, или след подписване от тяхна страна на клетвена декларация за неразкриване на 
съдържанието на тази информация на трети лица, за спазване на задължението за защита на информацията, класифици
рана с ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, и за това, че са запознати с последиците, ако не изпълнят тези изиск
вания. 

5. Когато съответната информация е класифицирана с ниво „SECRET UE/EU SECRET“ или „TRÈS SECRET/EU TOP SECRET“ 
или с еквивалентно ниво, достъп до нея се предоставя на тези членове на Европейския парламент, на които е било предос
тавено разрешение от председателя, след като: 

а)  са били подложени на проверка за надеждност в съответствие с приложение I, част 2 от настоящото решение или 

б) е било получено уведомление от компетентен национален орган, че съответните членове са били надлежно оправомо
щени по силата на техните функции в съответствие с националното право. 

6. Преди да им бъде предоставен достъп до класифицирана информация, членовете на Европейския парламент биват 
информирани за задължението си да опазват такава информация и декларират, че са запознати с това задължение в съот
ветствие с приложение I. Те биват информирани също така и за средствата за осигуряване на защитата на информацията. 

7. Длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители на Парламента, които работят за политически 
групи, могат да ползват поверителна информация за справка, ако имат установена „необходимост да знаят“, и могат да 
ползват класифицирана информация с ниво, по-високо от „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, за справка, ако са били подло
жени на подходящо равнище на проверка за надеждност. Достъп до класифицирана информация се предоставя един
ствено, ако те са били информирани и са получили писмени инструкции относно своите отговорности по отношение опаз
ването на такава информация, както и относно средствата за осигуряване на защита на информацията, а също така и ако 
те са подписали декларация за това, че са получили тези инструкции и се ангажират да ги спазват в съответствие с настоя
щите правила. 

Член 4 

Създаване на поверителна информация и административна обработка от Европейския парламент 

1. Председателят на Европейския парламент, председателите на съответните парламентарни комисии и генералният 
секретар и/или друго лице, надлежно оправомощено от него в писмен вид, могат да създават поверителна информация 
и/или класифицирана информация съгласно предвиденото в насоките за сигурност. 

2. При създаване на класифицирана информация създателят на информация прилага подходящото ниво на класифи
кация в съответствие с международните стандарти и определенията, посочени в приложение I. Създателят определя също 
така по правило адресатите, които следва да бъдат оправомощени да ползват информацията за справка в съответствие с 
нивото на класификация. Информацията се предава на Отдела за класифицирана информация (ОКИ), когато документът е 
депозиран в тази служба. 

3. Друга поверителна информация, обхваната от професионалната тайна, се обработва в съответствие с приложения I 
и II и инструкциите за обработка. 

Член 5 

Получаване на поверителна информация от Европейския парламент 

1. Поверителната информация, получена от Европейския парламент, се предава, както следва: 

а)  информацията, класифицирана с ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „другата поверителна 
информация“ — на секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, внесъл искането за това, 
или направо на Отдела за класифицирана информация; 

б)  информацията, класифицирана с ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, „SECRET UE/EU SECRET“ или „TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET“ или с еквивалентно ниво — на ОКИ. 
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2. Регистрацията, съхранението и проследяването на поверителната информация се извършва според случая както от 
секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, който е получил информацията, така и от ОКИ. 

3. Съгласуваните условия, които се определят по взаимно съгласие с оглед да се запази поверителността на информа
цията в случай на поверителна информация, предадена от Комисията, съобразно приложение II, точка 3.2 от рамковото 
споразумение, или в случай на поверителна информация, изпратена от Съвета съгласно член 5, параграф 4 от Междуин
ституционалното споразумение, се депозират заедно с поверителната информация в секретариата на парламентарния 
орган/титуляря на мандатна длъжност или в ОКИ, според случая. 

4. Тези условия, посочени в параграф 3, могат също така да се прилагат mutatis mutandis за предаването на повери
телна информация от други институции, органи, служби и агенции, създадени по силата или въз основа на Договорите, 
или от държавите членки. 

5. За да осигури степен на защита в съответствие с нивото на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“ или с 
еквивалентно ниво на класификация, Председателският съвет създава контролна комисия. Информацията, класифицирана 
с ниво „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“, или с еквивалентно ниво на класификация се съобщава на Европейския парла
мент при допълнителни условия, които се договарят между Европейския парламент и институцията на Съюза, от която се 
получава информацията. 

Член 6 

Съобщаване от Европейския парламент на класифицирана информация на трети страни 

Европейският парламент може, при условие че е налице предварително писмено съгласие на създателя на информацията 
или институцията на Съюза, която е съобщила класифицираната информация на Европейския парламент, според случая, 
да предаде такава класифицирана информация на трети страни, при условие че те гарантират, че при обработката на 
такава информация в рамките на техните служби и помещения се спазват правила, които са равностойни на правилата, 
предвидени в настоящото решение. 

Член 7 

Обезопасени съоръжения 

1. За целите на управлението на поверителна информация Европейският парламент създава обезопасена зона и обезопа
сени читални. 

2. В обезопасената зона се предоставят съоръжения за регистрация, извършване на справки, архивиране, предаване и 
обработване на класифицирана информация. В нея се включват наред с другото читалня и заседателна зала за ползване на 
класифицирана информация за справка, като управлението на тази зона се поема от ОКИ. 

3. Могат да се създават обезопасени читални извън обезопасената зона, за да се позволи извършването на справки с 
информация, класифицирана с ниво „RESTREINT EU/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво на поверителност и „друга 
поверителна информация“. Обезопасените читални се управляват от компетентните служби на секретариатите на парла
ментарния орган/титуляря на мандатна длъжност или от ОКИ, според случая. В тях не се разполагат фотокопирни 
машини, телефони, факсмашини, скенери или каквито и да е други технически средства за възпроизвеждане или разпро
страняване на документи. 

Член 8 

Регистрация, обработка и съхранение на поверителна информация 

1. Информация, класифицирана с ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „друга поверителна 
информация“ се регистрира и съхранява от компетентните служби на секретариатите на парламентарния орган/титуляря 
на мандатна длъжност или от ОКИ, в зависимост от това кой е получил информацията. 
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2. За обработването на информация, класифицирана с ниво „RESTREINT EU/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и 
на „друга поверителна информация“ се прилагат следните условия: 

а)  документите се предават лично на ръководителя на секретариата, който ги регистрира и предоставя потвърждение за 
получаването им; 

б)  когато тези документи не се ползват, те се съхраняват под ключ и за тях носи отговорност секретариатът; 

в)  в никакъв случай информацията не може да се записва на друг носител или да се предоставя на който и да било; 
такива документи могат да бъдат размножавани единствено посредством целесъобразно акредитирано оборудване, 
както е определено в насоките за сигурност; 

г)  достъпът до такава информация е ограничен до адресатите им или до институцията на Съюза, която е съобщила 
информацията на Европейския парламент, в съответствие с условията, посочени в член 4, параграф 2 или в член 5, 
параграфи 3, 4 и 5; 

д)  секретариатът на парламентарния орган/титулярят на мандатна длъжност съхранява списък на лицата, които са 
ползвали информацията за справка, като се отбелязват датата и часът на тази справка и предават списъка на ОКИ в 
момента на депозирането на информацията в този отдел. 

3. Информация, класифицирана с ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, „SECRET UE/EU SECRET“ или „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET“ или с еквивалентно ниво, се регистрира, обработва и съхранява от ОКИ в обезопасената зона в 
съответствие с конкретното ниво на класификация и съгласно определеното в насоките за сигурност. 

4. В случай на неспазване на правилата, установени в параграфи 1–3 отговорното длъжностно лице от секретариата на 
парламентарния орган/титулярят на мандатна длъжност или ОКИ, според случая, информира генералния секретар, който 
отнася въпроса на вниманието на председателя на Парламента, в случай че е засегнат член на Европейския парламент. 

Член 9 

Достъп до защитени съоръжения 

1. Единствено следните лица имат достъп до обезопасената зона: 

а)  лицата, на които съгласно член 3, параграфи 4—7 е разрешено да правят справки в информацията, съхранявана в 
обезопасената зона, и които са подали заявление по реда на член 10, параграф 1; 

б)  лицата, на които съгласно член 4, параграф 1 е разрешено да създават класифицирана информация, и които са подали 
заявление по реда на член 10, параграф 1; 

в)  длъжностните лица на Европейския парламент от ОКИ; 

г)  длъжностни лица на Европейския парламент, които отговарят за управлението на ОКИ; 

д)  длъжностни лица на Европейския парламент, отговорни за охраната и пожарната безопасност, при необходимост; 

е) почистващ персонал, но единствено в присъствието на длъжностно лице, работещо в ОКИ, и под негово тясно наблю
дение. 

2. ОКИ има право да откаже достъп до обезопасената зона на всяко лице, което не е оправомощено да има достъп до 
нея. Всяко оспорване на решението на ОКИ се подава до председателя на Европейския парламент, когато заявлението за 
достъп е свързано с членовете на Европейския парламент, а в останалите случаи — до генералния секретар. 

3. Генералният секретар може да разреши провеждането на заседание за ограничен брой лица в заседателната зала в 
обезопасената зона. 
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4. Единствено следните лица имат достъп до обезопасената читалня: 

а)  членове на Европейския парламент, длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, 
работещи за политически групи, които са надлежно идентифицирани за целите на извършването на справки или създа
ването на поверителна информация; 

б) длъжностни лица на Европейския парламент, които отговарят за управлението на ОКИ, длъжностни лица от секрета
риата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, които са получили информацията, а също и длъж
ностни лица от ОКИ; 

в)  при необходимост, длъжностни лица на Европейския парламент, отговорни за охраната и пожарната безопасност. 

г) персонал, отговарящ за почистването, единствено в присъствието и под зоркото наблюдение на длъжностно лице, рабо
тещо в секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност или в ОКИ, според случая. 

5. Компетентният секретариат на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност или ОКИ, според случая, има 
право да откаже достъп до обезопасената читалня на всяко неоправомощено да има достъп до нея лице. Всяко възражение 
срещу отказ на достъп се подава до председателя на Европейския парламент, когато заявлението за достъп е свързано с 
член на Европейския парламент, а в останалите случаи — до генералния секретар. 

Член 10 

Извършване на справки или създаване на информация в защитени съоръжения 

1. Лице, което желае да извърши справки или да създаде поверителна информация в обезопасената зона изпраща пред
варително своето име на ОКИ. ОКИ проверява самоличността на лицето и проверява дали лицето има разрешение в съот
ветствие с член 3, параграфи 3—7, член 4, параграф 1 или с член 5, параграфи 3—5 да прави такива справки или да 
създава поверителна информация. 

2. Лице което желае в съответствие с член 3, параграфи 3 и 7, да прави справка в поверителна информация, класифи
цирана с ниво „RESTREINT EU/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво или „друга поверителна информация“ в обезопа
сена читалня, съобщава предварително своето име на компетентните служби на секретариатите на парламентарния 
орган/титуляря на мандатна длъжност или в ОКИ. 

3. Освен при извънредни обстоятелства (например когато са подадени многобройни заявления за извършване на 
справка в кратък период от време), само на едно лице се разрешава да ползва поверителната информация за справка в 
обезопасеното съоръжение, в присъствието на длъжностно лице от секретариата на парламентарния орган/титуляря на 
мандатна длъжност или ОКИ. 

4. При извършването на справката са забранени външни контакти (включително посредством използването на телефони 
или на други технически средства), воденето на бележки и фотокопирането или фотографирането на поверителната инфор
мация, предмет на справката. 

5. Преди да се разреши на лицето да напусне обезопасеното съоръжение, длъжностното лице от секретариата на парла
ментарния орган/титуляря на мандатна длъжност или ОКИ, се уверява в наличността на информацията за справка и 
проверява дали тя е непокътната и пълна. 

6. В случай на неспазване на гореизложените правила длъжностното лице от секретариата на парламентарния орган/ти
туляря на мандатна длъжност или от ОКИ информира генералния секретар, който отнася въпроса на вниманието на пред
седателя, когато е засегнат член на Европейския парламент. 

Член 11 

Минимални стандарти за ползване на поверителна информация за справка по време на заседания при закрити 
врата извън обезопасените съоръжения 

1. Справки в информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „друга 
поверителна информация“ може да правят членове на парламентарни комисии или на други политически и администра
тивни органи на Европейския парламент по време на заседания при закрити врата извън обезопасените съоръжения. 
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2. В случаите, предвидени в параграф 1, секретариатът на парламентарния орган/титулярят на мандатна длъжност, 
отговорен за заседанието, гарантира, че са изпълнени следните условия: 

а) единствено лицата, които са определени от председателя на компетентната комисия или орган да участват в заседа
нието, имат право на достъп до заседателната зала; 

б)  всички документи са номерирани, раздават се в началото на заседанието и се събират отново в края, като не се вземат 
никакви бележки, нито се правят фотокопия или снимки от тях; 

в)  в протокола от заседанието не се отразява съдържанието на разискваната информация; в протокола може да бъде 
вписано само съответното решение, ако има такова; 

г)  поверителна информация, предоставена устно на получатели в Европейския парламент, подлежи на степен на защита, 
равностойна о на тази, прилагана по отношение на поверителната информация в писмена форма; 

д)  в заседателните зали не могат да се съхраняват допълнителен брой документи; 

е) копия от документите се раздават само в необходимия брой екземпляри на участниците и устните преводачи в нача
лото на заседанието; 

ж)  класификацията/маркировката на документите се разяснява от председателстващия заседанието в неговото начало; 

з)  участниците не могат да изнасят документи от заседателната зала; 

и)  всички екземпляри на документите се събират и отчитат в края на заседанието от секретариата на парламентарния 
орган/титуляря на мандатна длъжност; и 

й)  в заседателната зала, където въпросната поверителна информация се обсъжда или се ползва за справка, не се допускат 
комуникационни или други електронни устройства. 

3. Когато в съответствие с изключенията, предвидени в точка 3.2.2 от приложение II към Рамковото споразумение и в 
член 6, параграф 5 от Междуинституционалното споразумение, информация с ниво на класификация „CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL“ или с еквивалентно ниво е обсъждана по време на заседание при закрити врата, секретариатът на 
парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, отговорен за заседанието, освен че осигурява спазване на разпоред
бите на параграф 2, следи определените за участие в заседанието лица да отговарят на изискванията по член 3, параграфи 4 
и 7. 

4. В случая по параграф 3 ОКИ предоставя на секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, 
отговорен за заседанието при закрити врата, необходимия брой екземпляри от документите, които подлежат на обсъ
ждане, които след заседанието се връщат на ОКИ. 

Член 12 

Архивиране на поверителни документи 

1. В обезопасената зона се осигуряват надеждни средства за архивиране. ОКИ е отговорен за управлението на обезопа
сения архив в съответствие със стандартните критерии за архивиране. 

2. Класифицирана информация, която е окончателно депозирана в ОКИ, и информация с ниво на класификация 
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво, която е депозирана в секретариата на парламентарния орган/ти
туляря на мандатна длъжност, се предава в обезопасен архив в обезопасената зона шест месеца след извършването на 
последната справка и най-късно една година след нейното депозиране. „Другата поверителна информация“ се архивира, 
освен ако е внесена в ОКИ, от секретариатите на съответния парламентарен орган/титуляря на мандатна длъжност в съот
ветствие с общите правила относно управлението на документи. 

1.4.2014 г. C 96/8 Официален вестник на Европейския съюз BG    

Д6_Решение на Бюрото на ЕП относно правилника относно обработката на поверителна информация от ЕП

- 160 - 



3. Поверителната информация, съхранявана в обезопасения архив, може да се ползва за справки при спазване на след
ните условия: 

а)  единствено лицата, които са идентифицирани по име, функции или чрез длъжността си в придружаващия документ, 
изготвен при депозирането на поверителната информация, са оправомощени да ползват тази информация за справка; 

б)  заявлението за ползване на поверителната информация за справка се представя на ОКИ, който прехвърля въпросния 
документ в обезопасената читалня; и 

в)  прилагат се процедурите и условията за ползване на поверителната информация за справка, посочени в член 10. 

Член 13 

Понижаване на нивото на поверителност, премахване на класификацията и сваляне на маркировката на пове
рителна информация 

1. На поверителна информация може да бъде понижена степента на поверителност, премахната класификацията или 
свалена маркировката само с предварително разрешение на създателя на информацията, а при необходимост и след обсъ
ждане с други заинтересовани страни. 

2. Понижаването или премахването на класификацията се потвърждава в писмена форма. Създателят на информацията 
носи отговорност за уведомяване на адресатите на информацията за промяната, а те на свой ред са отговорни да уведомят 
за промяната всички следващи адресати, до които са изпратили документа или копия от него. По възможност създателите 
на информация посочват върху класифицираните документи дата, срок или обстоятелства, при които може да се понижи 
или премахне класификацията на съдържанието. В противен случай те извършват преглед на документите най-късно на 
всеки пет години, за да проверят дали първоначалната класификация е все още необходима. 

3. Поверителна информация, съхранявана в обезопасения архив, се разглежда своевременно, но не по-късно от 25-та 
година след нейното създаване, за да се вземе решение дали нейната класификация да бъде премахната, да бъде понижено 
нейното ниво на поверителност или да бъде свалена нейната маркировка. Разглеждането и публикуването на такава 
информация се извършват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО, ЕВРАТОМ) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 
1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Евро
пейската общност за атомна енергия (1). Премахването на класификацията се извършва от създателя на класифицираната 
информация или от службата, която носи текуща отговорност съгласно приложение I, част 1, точка 10. 

4. След премахване на класификацията, информация, която преди това е била класифицирана и съхранявана в обезопа
сения архив, се прехвърля в историческия архив на Европейския парламент за постоянно съхранение и последваща обра
ботка съгласно приложимите правила. 

5. След сваляне на маркировката информацията, която преди това е била определена като „друга поверителна инфор
мация“, е подвластна на правилата на Европейския парламент относно управлението на документи. 

Член 14 

Нарушаване на сигурността, загуба или компрометиране на класифицираната информация 

1. Нарушение на поверителността като цяло и по-специално на настоящото решение от страна на членове на Европей
ския парламент ще доведе до прилагане на съответните разпоредби относно санкциите, предвидени в Правилника за 
дейността на Европейския парламент. 

2. Нарушение, извършено от служител на Европейския парламент, се преследва по процедурите и санкциите, предви
дени съответно в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, 
установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (2) („Правилник за длъжностните лица“). 
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3. Председателят и/или генералният секретар, според случая, организират всички необходими разследвания в случай на 
нарушение според определението в насока за сигурност 6. 

4. Ако поверителната информация е била съобщена на Европейския парламент от институция на Съюза или от 
държава членка, председателят и/или генералният секретар, според случая, информират съответната институция на Съюза 
или държава членка за всяка доказана или предполагаема загуба на класифицирана информация или нейно компромети
ране, за резултатите от разследването и за взетите мерки за избягването на повторни случаи. 

Член 15 

Коригиране на настоящото решение и на правилата за изпълнението му и годишен отчет относно прилагането 
на настоящото решение 

1. Генералният секретар предлага, ако е необходимо, да се коригират настоящото решение и приложенията за неговото 
изпълнение и предава тези предложения на Бюрото, което взема решение. 

2. Генералният секретар е отговорен за прилагането на настоящото решение от службите на Европейския парламент и 
издава инструкции за обработката по въпроси, обхванати от СУСИ, в съответствие с посочените в настоящото решение 
принципи. 

3. Генералният секретар представя на Бюрото годишен отчет за прилагането на настоящото решение. 

Член 16 

Преходни и заключителни разпоредби 

1. Некласифицирана информация, съхранявана в ОКИ или във всеки друг архив на Европейския парламент, която се 
счита за поверителна и датира отпреди 1 април 2014 г., се счита за целите на настоящото решение за съставляваща „друга 
поверителна информация“. Създателят на информацията може по всяко време да промени нивото на поверителност. 

2. Чрез дерогация от член 5, параграф 1 и от член 8, параграф 1 от настоящото решение за период от дванадесет 
месеца, считано от 1 април 2014 г., информация, предоставена от Съвета съгласно Междуинституционалното споразу
мение, която е класифицирана с ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, или с еквивалентно ниво на класификация, се внася 
в ОКИ и се регистрира и съхранява от него. В тази информация могат да се правят справки в съответствие с член 4, пара
граф 2, букви а) и в) и с член 5, параграф 4 от Междуинституционалното споразумение. 

3. Решението на Бюрото от 6 юни 2011 г. относно Правилника относно обработката на поверителна информация от 
Европейския парламент се отменя. 

Член 17 

Влизане в сила 

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Част 1 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящите разпоредби определят основните принципи и минималните стандарти за сигурност за защитата на повери
телна информация, които трябва да се съблюдават и/или спазват от Европейския парламент във всички негови места на 
работа, в т.ч. от всички получатели на класифицирана информация и „друга поверителна информация“ по такъв начин, че 
да се гарантира сигурността и всички засегнати лица да могат да бъдат сигурни, че е установен общ стандарт за защита. 
Тези разпоредби се допълват от насоките за сигурност, съдържащи се в приложение II, и от други разпоредби, уреждащи 
обработката на поверителна информация от парламентарните комисии и други парламентарни органи/титуляри на 
мандатна длъжност. 

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Политиката за сигурност на Европейския парламент съставлява неразделна част от неговата обща политика за вътрешно 
управление, поради което се основава на принципите, които уреждат общата му политика. Тези принципи включват зако
носъобразност, прозрачност, отчетност, както и субсидиарност и пропорционалност. 

Законосъобразността поражда необходимостта от стриктно придържане към правната рамка при изпълнението на 
функции във връзка със сигурността, както и необходимостта от спазване на приложимите законови изисквания. Освен 
това отговорностите в областта на сигурността трябва да се основават на надеждни правни разпоредби. Разпоредбите на 
Правилника за длъжностните лица, по-специално член 17 от него относно задължението на служителите да се въздържат 
от всяко неразрешено разкриване на информация, получена във връзка с изпълнението на задълженията им, и дял VI от 
него относно дисциплинарните мерки се прилагат в тяхната цялост. Този принцип означава също така, че нарушенията на 
сигурността в рамките на отговорността на Европейския парламент се третират по начин, който съответства на неговия 
правилник за дейността и политиката му по отношение на дисциплинарните мерки. 

Прозрачността поражда необходимостта от яснота относно всички правила и разпоредби за сигурност и от намиране на 
баланс между различните служби и различните области (физическа сигурност спрямо защита на информацията и т.н.) и 
необходимостта от последователна и структурирана политика за осведоменост относно сигурността. Освен това ясни 
писмени насоки са необходими за прилагането на мерки за сигурност. 

Отчетността означава, че трябва бъдат ясно определени отговорностите в сферата на сигурността. Освен това тя поражда 
необходимостта от редовно наблюдение за правилното изпълнение на тези отговорности. 

Субсидиарността означава, че сигурността трябва да се организира на най-ниското възможно равнище и във възможно 
най-тясна връзка с генералните дирекции и службите на Европейския парламент. 

Пропорционалността означава, че дейностите във връзка със сигурността трябва да бъдат строго ограничаничени до абсо
лютно необходимото и че мерките за сигурност трябва да бъдат пропорционални на интересите, които подлежат на 
защита, и на действителната или потенциалната заплаха за тези интереси, така че да позволи тези интереси да бъдат защи
тавани по начин, който гарантира възможно най-малко сътресения. 

3. ОСНОВИ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Основите на надеждната сигурност на информацията са: 

а) подходящи комуникационни и информационни системи (КИС). Те са в отговорност на органа по сигурността в Евро
пейския парламент (както е определен в насока за сигурност 1); 

б) в рамките на Европейския парламент органът за осигуреност на информацията, (както е определен в насока за сигур
ност 1), който отговаря за работата със съответния орган по сигурността за предоставянето на информация и съвети 
относно техническите заплахи за сигурността на комуникационните и информационни системи (КИС) и средствата за 
защита срещу тези заплахи; 

в)  тясно сътрудничество между компетентните служби на Европейския парламент и службите по сигурността на другите 
институции на Съюза. 
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4. ПРИНЦИПИ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

4.1. Цели 

Основните цели на сигурността на информацията са, както следва: 

а)  защита на поверителна информация срещу шпионаж, излагане на риск или неразрешено разкриване; 

б)  защита на класифицирана информация, която се обработва в информационни и комуникационни системи и мрежи, 
срещу заплахи за нейната поверителност, цялостност и наличност; 

в)  защита на помещенията на Европейския парламент, в които се съхранява класифицирана информация, срещу саботаж 
и умишлено злонамерено причиняване на вреди; 

г)  в случай на пропуск в сигурността, оценка на причинените вреди, ограничаване на последиците, провеждане на 
разследвания в областта на сигурността и предприемане на необходимите мерки за коригиране на пропуска. 

4.2. Класификация 

4.2.1. Когато става въпрос за поверителност са необходими внимание и опит при подбора на информацията и материала, 
които ще бъдат защитени, както и при оценката на необходимата степен на защита. От съществено значение е степента на 
защита да съответства на чувствителния характер по отношение на сигурността на отделните подлежащи на защита инфор
мация или материали. За да се гарантира безпрепятственият поток от информация се избягва както прекомерната, така и 
недостатъчно високата степен на класифициране. 

4.2.2. Класификационната система е инструментът за осъществяването на принципите, предвидени в настоящия раздел. 
Подобна система за класифициране се следва при планирането и организирането на начини за противодействие на 
шпионаж, саботаж, тероризъм и други заплахи, така че да се осигурява максимална степен на защита на най-важните 
помещения, в които се съхранява класифицирана информация, и най-чувствителните точки в тези помещения. 

4.2.3. Отговорността за класифициране на информация се носи изцяло от създателя на съответната информация. 

4.2.4. Степента на класифициране може да се основава единствено на съдържанието на съответната информация. 

4.2.5. Когато няколко вида информация са групирани заедно, тяхната класификация трябва да бъде най-малко на 
нивото но най-високата степен на класифициране, определена за един от тези видове информация. Въпреки това за съвкуп
ност от различни видове информация може да се определи по-висока степен на класификация от тази на нейните съставни 
части. 

4.2.6 Класификация се извършва само в случаите, в които тя е необходима, и единствено за сроковете, в рамките на 
които тя е необходима. 

4.3. Цели на мерките за сигурност 

Мерките за сигурност: 

а) се отнасят до всички лица, които имат достъп до класифицирана информация, до информационни носители, съдър
жащи класифицирана информация и „друга поверителна информация“, както и до всички помещения, в които се 
намира тази информация, и важни съоръжения; 

б)  са предназначени да идентифицират по такъв начин лица, чиято длъжност (по отношение на достъп, връзки или друг 
начин) би могла да застраши сигурността на подобна информация и на важни съоръжения, в които се помещава тази 
информация, и да водят до тяхното отстраняване или преместване на друга длъжност; 
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в) предотвратяват достъпа на всяко лице без разрешение до такава информация или до съоръженията, в които тя се поме
щава; 

г)  гарантират, че тази информация се разпространява единствено на принципа на „необходимост да се знае“, който е 
основен принцип за всички аспекти на сигурността; 

д) гарантират целостта (чрез предотвратяване на повреждане, неразрешена промяна или неразрешено заличаване) и налич
ността (за лицата, които имат нужда и имат разрешение за достъп до нея) на цялата поверителна информация, незави
симо дали е класифицирана или некласифицирана, и особено къде се съхранява, обработва или предава в електромаг
нитен вид. 

5. ОБЩИ МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ 

Европейският парламент гарантира, че се спазват общи минимални стандарти за сигурност от всички получатели на класи
фицирана информация, едновременно вътре в институцията и в рамките на нейната компетентност, а именно от всички 
негови служби и изпълнители, така че тази информация да може да се предава с увереността, че при работата с нея ще се 
полагат аналогични грижи. Тези минимални стандарти включват критерии за проверка за надеждност на длъжностните 
лица на Европейския парламент и другите служители, които работят за политически групи, и процедури за защита на 
поверителната информация. 

Европейският парламент позволява на трети страни достъп до тази информация само при условие че тези трети страни 
гарантират, че при работата с тази информация се спазват разпоредби, които са най-малкото равностойни на настоящите 
общи минимални стандарти. 

Тези общи минимални стандарти също се прилагат, когато съобразно договор или споразумение за предоставяне на безвъз
мездни средства Европейският парламент поверява на стопански или други субекти задачи, които включват поверителна 
информация. 

6. СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДРУГИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА 
ПАРЛАМЕНТА, КОИТО РАБОТЯТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ 

6.1. Инструкции за сигурността, адресирани до длъжностните лица на Европейския парламент и другите 
служители на Парламента, които работят за политически групи 

Длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители на Парламента, които работят за политически групи 
и заемат длъжности, на които биха могли да имат достъп до класифицирана информация, получават подробни 
инструкции както при встъпването си в длъжност, така и през определени интервали от време след това, относно необхо
димостта от сигурност и процедурите по обезпечаването ѝ. От тези лица се изисква да потвърдят в писмена форма, че са 
прочели приложимите разпоредби за сигурност и са напълно запознати с тях. 

6.2. Задължения на ръководството 

Ръководителите са длъжни да знаят кои техни служители боравят в работата си с класифицирана информация или имат 
достъп до защитени комуникационни или информационни системи, както и да записват и да докладват за всички инци
денти или явни слабости в системата, които могат да имат последствия за сигурността. 

6.3. Статус по отношение на сигурността на длъжностните лица на Европейския парламент и другите 
служители на Парламента, които работят за политическите групи 

Установяват се процедури, с които да се гарантира, че при получаване на неблагоприятна информация за длъжностно лице 
на Европейския парламент или друг служител на Парламента, работещ за политическа група, се предприемат стъпки за 
определяне дали работата на това лице го поставя в контакт с класифицирана информация или дали то има достъп до 
защитени комуникационни или информационни системи и че компетентната служба на Европейския парламент е инфор
мирана за това. Ако компетентният национален орган по сигурността посочи, че лицето представлява заплаха за сигур
ността, то не се допуска или се отстранява от изпълнението на функции, чрез които би могло да застраши сигурността. 

7. ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ 

„Физическа сигурност“ означава прилагането на мерки за физическа и техническа защита за предотвратяване на неразре
шения достъп до класифицирана информация. 
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7.1. Необходимост от защита 

Мерките за физическа сигурност, прилагани за защита на класифицираната информация, са съразмерни със степента на 
класификация и обема на съхраняваните материали и информация, както и със заплахата, на която те са изложени. 
Всички, които притежават класифицирана информация, следват единните практики относно класификацията на тази 
информация и трябва да спазват общите стандарти за защита относно съхраняването, предаването и унищожаването на 
информация и материали, за които се изисква защита. 

7.2. Проверка 

Преди да оставят без надзор зони, в които се съдържа класифицирана информация, лицата, които се грижат за тази 
информация, гарантират, че тя се съхранява сигурно и че са задействани всички устройства за сигурност (ключалки, алар
мени системи и др.). Допълнително след края на работното време се извършват независими проверки. 

7.3. Сигурност на сградите 

Сградите, в които се съхранява класифицирана информация или защитени комуникационни и информационни системи, са 
защитени срещу неразрешен достъп. 

Естеството на защитата, с която се ползва класифицираната информация, например решетки за прозорци, ключалки за 
врати, охрана на входовете, автоматизирани контролни системи за достъп, проверки на сигурността и патрули, алармени 
системи, системи за откриване на нерегламентирано влизане и охранителни кучета, зависи от: 

а)  степента на класифициране, обема и местонахождението в сградата на информацията и материалите, които трябва да се 
защитават; 

б)  качеството на съоръженията, в които се съхраняват съответните материали и информация, и 

в)  техническите характеристики и местоположението на сградата. 

Естеството на защитата, с която се ползват комуникационните и информационните системи, зависи от оценката на стой
ността на информацията и материалите, изложени на риск, и на възможните вреди в случай на риск за сигурността, както 
и от техническите характеристики и местоположението на сградата, в която се намира системата, и от местоположението 
на системата в сградата. 

7.4. Планове за непредвидени ситуации 

Предварително се изготвят подробни планове за защита на класифицираната информация при извънредни обстоятелства. 

8. ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ, МАРКИРОВКА, ПОСТАВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА 

8.1. Обозначения за сигурност 

Не се разрешават други класификации, различни от определените в член 2, буква г) от настоящото решение. 

За определяне на срока на валидност на дадена класификация (за класифицирана информация, обозначаваща автоматично 
понижаване на нивото на класифициране или премахване на класификацията) може да се използва уговорено обозначение 
за сигурност. 
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Обозначенията за сигурност се използват само в съчетание с ниво на класификация. 

Обозначенията за сигурност се уреждат допълнително в насока за сигурност 2 и се определят в инструкциите за обра
ботка. 

8.2. Маркировки 

Маркировка се използва за определяне на предварително определени специални инструкции относно боравенето с повери
телна информация. Маркировките може също така да обозначават областта, за която се отнася даден документ, или за 
указване на особено разпространение въз основа на принципа за „необходимост да се знае“, или за обозначаване на края 
на ембарго (за некласифицирана информация). 

Маркировката не е класификация и не се използва вместо нея. 

Маркировките се уреждат допълнително в насока за сигурност 2 и се определят в инструкциите за обработка. 

8.3. Поставяне на класификация и на обозначения за сигурност 

Поставянето на класификация и на обозначения за сигурност и маркировки се извършва в съответствие с насока за сигур
ност 2, раздел Д, и с инструкциите за обработка. 

8.4. Управление на класификацията 

8.4.1 Общи положения 

Информацията се класифицира само при необходимост. Класификацията се обозначава ясно и правилно и се поддържа 
само за периода, през който информацията се нуждае от защита. 

Отговорността за класифициране на информацията и за всяко евентуално последващо понижаване на нивото на класифи
циране или премахване на класификацията се носи изцяло от създателя на информацията. 

Длъжностни лица на Европейския парламент извършват класификация, понижаване или премахване на класификацията 
на информацията по указания на генералния секретар или вследствие на делегиране на правомощия от негова страна. 

Подробните процедури за работа с класифицирани документи са оформени по начин, който гарантира, че им е предоста
вена защита, съответна на информацията, която съдържат. 

Броят на лицата, оправомощени да създават информация, класифицирана с ниво TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, се 
свежда до минимум, а имената им се пазят в списък, изготвен от ОКИ. 

8.4.2 Прилагане на класификация 

Класификацията на документ се определя от степента на чувствителност на неговото съдържание в съответствие с опреде
ленията в член 2, буква г). Важно е класификацията да се определя правилно и да се използва умерено. 

Класификацията на писмо или записка, включващи приложени документи, съответства най-малко на най-високата степен 
на класификация, предоставена на едно от техните приложения. Създателят на информация ясно посочва степента на 
класификация, която писмото или записката трябва да получат след отделянето им от приложенията. 
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Създателят на подлежащ на класификация документ следва изложените по-горе правила и се въздържа от всякаква склон
ност към определяне на прекомерно висока или недостатъчно висока степен на класификация. 

Отделни страници, параграфи, раздели, приложения, допълнения, прикрепени части и приложения към даден документ 
могат да изискват различна степен на класификация и това се извършва по съответен начин. Степента на класификация на 
целия документ съответства на тази част от документа, която има най-висока степен на класификация. 

9. ПРОВЕРКИ НА МЯСТО 

Дирекцията на Европейския парламент, отговаряща за сигурността и оценката на риска, която може да изисква помощ от 
органите на Съвета или на Комисията, отговарящи за сигурността, извършва периодични вътрешни проверки на мерките 
за сигурност за защита на класифицираната информация. 

Органите по сигурността и компетентните служби на институциите на Съюза могат да извършват, като част от съгласуван 
процес, иницииран от страните, партньорски проверки на мерките за сигурност за защита на класифицираната инфор
мация, които се обменят съгласно съответните междуинституционални споразумения. 

10. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА И ПРЕМАХВАНЕ НА МАРКИРОВКИТЕ 

10.1. ОКИ разглежда класифицираната информация, която се съдържа в неговия регистър, и взема съгласието на създа
теля на документа за премахване на класификацията или премахване на маркировката на документа не по-късно от 
25 години след датата на създаването му. Документите, на които не е премахната класификацията или маркировката при 
първото разглеждане, се преразглеждат периодично и най-малко на всеки пет години. В допълнение към прилагането й 
към документите, които понастоящем се намират в обезопасения архив в обезопасената зона и са надлежно класифици
рани, процедурата по премахване на маркировката може също да обхване друга поверителна информация, която се съхра
нява или в служба или орган на Парламента, или в службата, отговаряща за историческите архиви на Парламента. 

10.2 Решението за премахването на класификацията или на маркировката на даден документ като общо правило се 
взема единствено от създателя на документа или, в изключителни случаи, в сътрудничество със службата или органа на 
Парламента, която съхранява тази информация, преди информацията, съдържаща се в документа, да бъде прехвърлена към 
службата, отговаряща за историческите архиви на Парламента. Премахването на класификацията или на маркировката на 
класифицирана информация може да се извършва само след получаване на изричното писмено съгласие на създателя на 
документа. В случаите на „друга поверителна информация“ секретариатът на службата или органа на Парламента, която 
съхранява тази информация, в сътрудничество със създателя взема решение дали да бъде премахната маркировката на 
документа. 

10.3. От името на автора ОКИ носи отговорност за информиране на адресатите на документа за промяната в класифика
цията или маркировката, а те на свой ред са отговорни да информират за промяната всички следващи адресати, до които 
са изпратили или за които са направили копия от документа. 

10.4. Премахването на класификацията не засяга обозначенията за сигурност или маркировката, които могат да бъдат 
обозначени на документа. 

10.5. При премахване на класификацията първоначалната класификация в горната и долната част на всяка страница се 
зачертава. На първата (заглавната) страница на документа се поставя печат и се попълва референцията на ОКИ. При 
премахване на маркировката първоначалната маркировка в горната част на всяка страница се зачертава. 

10.6. Текстът на документа с премахната класификация или маркировка се прилага към електронния фиш или съответ
стващата система, където е бил регистриран. 

10.7. В случай на документи, които са предмет на изключение във връзка с неприкосновеността на личния живот и 
личната неприкосновеност или търговски интереси на физическо или юридическо лице и в случай на чувствителни доку
менти, се прилага член 2 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83. 
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10.8. В допълнение към разпоредбите на точки от 10.1 до 10.7 се прилагат следните правила: 

а)  по отношение на документи от трети страни, ОКИ се консултира със засегнатата трета страна, преди да пристъпи към 
премахването на класификацията или маркировката; 

б) по отношение изключението във връзка с неприкосновеността на личния живот и личната неприкосновеност, процеду
рата по премахването на класификацията или маркировката взема предвид по-специално съгласието на засегнатото лице 
или, в зависимост от случая, невъзможността да бъде идентифицирано засегнатото лице; 

в)  по отношение на изключението във връзка с търговски интереси на физическо или юридическо лице засегнатото лице 
може да бъде уведомено чрез публикация в Официален вестник на Европейския съюз и да му се даде срок от четири 
седмици от датата на публикацията, в който да представи забележки. 

Част 2 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАДЕЖДНОСТ 

11. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАДЕЖДНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

11.1. За да получат достъп до информация, която е класифицирана с ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ или с 
еквивалентно ниво на поверителност, членовете на Европейския парламент трябва да са били оправомощени или в съот
ветствие с процедурата, посочена в подточки точки 11.3 и 11.4 от настоящото приложение, или въз основа на клетвена 
декларация за неразкриване в съответствие с член 3, параграф 4 от настоящото решение. 

11.2 За да получат достъп до информация, която е класифицирана с ниво TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или SECRET 
UE/EU SECRET или с еквивалентно ниво на поверителност, членовете на Европейския парламент трябва да са били оправо
мощени в съответствие с процедурата, посочена в подточки 11.3 и 11,14. 

11.3. Разрешение се дава само на членове на Европейския парламент, които са били подложени на проверка за 
надеждност от компетентните национални органи на държавите членки в съответствие с процедурата, посочена в 
подточки 11.9—11.14. Отговорен за предоставянето на разрешение за членовете на Европейския парламент е председа
телят. 

11.4 Председателят може да издаде писмено разрешение след получаване на становището на компетентните национални 
органи на държавите членки въз основа на проверката за надеждност, извършена в съответствие с подточки 11.8—11.13. 

11.5. Дирекцията на Европейския парламент, отговаряща за охраната и оценката на риска, поддържа актуален списък 
на всички членове на Европейския парламент, на които е било предоставено разрешение, включително временно разре
шение, по смисъла на подточка 11.15. 

11.6. Разрешението е със срок на валидност пет години или за срока на задачите, във връзка с които е издадено, който 
от двата срока е по-кратък. То може да бъде подновено в съответствие с процедурата, предвидена в подточка 11.4. 

11.7. Разрешението се отнема от председателя, ако той счете, че са налице основателни причини за това отнемане. Всяко 
решение за отнемане на разрешение се съобщава на съответния член на Европейския парламент, който може да поиска да 
бъде изслушан от председателя, преди отнемането да породи действие, както и на компетентния национален орган. 
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11.8. Проучването за сигурност се извършва със съдействието на съответния член на Европейския парламент и по искане 
на председателя. Компетентният национален орган за проучването е органът на държавата членка, чийто гражданин е 
съответният член. 

11.9. Като част от процедурата на проверка от съответния член на Европейския парламент се изисква да попълни 
формуляр за лични данни. 

11.10. Председателят посочва в искането си до компетентните национални органи нивото на класифицираната инфор
мация, която ще се предоставя на съответния член на Европейския парламент, така че той да може да извърши провер
ката. 

11.11 Целият процес на проверката за надеждност, извършван от компетентните национални органи, заедно с получе
ните резултати, е в съответствие със съответните действащи правила и разпоредби в съответната държава членка, включи
телно тези, които се отнасят до обжалването. 

11.12. Когато компетентният национален орган даде положително становище, председателят може да издаде разрешение 
на съответния член на Европейския парламент. 

11.13. Когато становището, дадено от компетентните национални органи, е отрицателно, се уведомява заинтересованият 
член на Европейския парламент, който може да поиска да бъде изслушан от председателя. Той има право, ако прецени за 
необходимо, да се обърне към компетентния национален орган с цел да изиска допълнителни разяснения. При потвържда
ване на отрицателното становище не се издава разрешение. 

11.14. Всички членове на Европейския парламент, получили разрешение по смисъла на подточка 11.3, получават към 
момента на издаване на разрешението и на равни интервали от време след това нужните указания относно защитата на 
класифицираната информация и начина за гарантирането на защитата. Членовете на ЕП подписват декларация в потвърж
дение на това, че са получили тези указания. 

11.15. В изключителни случаи председателят може, след като е уведомил компетентния национален орган и при 
условие че не е получил отговор от този орган в срок от един месец, да издаде временно разрешение на член на Европей
ския парламент за срок до шест месеца до получаване на резултата от проверката, посочена в подточка 11.11. Временните 
разрешения, издадени по този начин, не разрешават достъп до информация със степен на класификация TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET или с еквивалентно ниво на класификация. 

12. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАДЕЖДНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА ДРУГИ 
СЛУЖИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТА, РАБОТЕЩИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ 

12.1. Само длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, които работят за полити
чески групи и които поради естеството на работата си и поради изискванията във връзка със служебните си задължения 
трябва да са запознати или да използват класифицирана информация, могат да имат достъп до такава. 

12.2. За да получат достъп до информация, която е класифицирана с ниво CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или с еквивалентно ниво на класификация, длъжностните лица на 
Европейския парламент и други служители на Парламента, работещи за политически групи, трябва да са били оправомо
щени в съответствие с процедурата, предвидена в подточки 12.3 и 12.4. 

12.3. Разрешение се дава само на лицата, посочени в подточка 12.1, които са били подложени на проверка за 
надеждност от компетентните национални органи на държавите членки в съответствие с процедурата, посочена в 
подточки 12.9—12.14. Генералният секретар е отговорен за издаване на разрешение на длъжностни лица на Европейския 
парламент и други служители на Парламента, работещи за политически групи. 
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12.4 Генералният секретар може да издаде писмено разрешение след получаване на становището на компетентните 
национални органи на държавите членки въз основа на проверката за надеждност, извършена в съответствие с 
подточки 12.8—12.13. 

12.5. Дирекцията на Европейския парламент, отговаряща за охраната и оценката на риска, поддържа и актуализира 
списък на всички длъжности, за които се изисква проучване за надеждност, предоставен от съответните служби на Евро
пейския парламент, и на всички лица, на които е издадено разрешение, включително временно разрешение по смисъла на 
подточка 12.15. 

12.6. Разрешението е със срок на валидност пет години или за срока на задачите, във връзка с които е издадено, който 
от двата срока е по-кратък. То може да се подновява в съответствие с процедурата, посочена в подточка 12.4. 

12.7. Разрешението се отнема от генералния секретар, ако той счете, че са налице основателни причини за това отне
мане. Всяко решение за отнемане на разрешение се съобщава на съответното длъжностно лице на Европейския парламент 
или друг служител на Парламента, който работи за политически групи, който може да поиска да бъде изслушан от гене
ралния секретар, преди отнемането да породи действие, както и на компетентния национален орган. 

12.8. Проверката за надеждност се извършва със съдействието на съответното длъжностно лице на Европейския парла
мент или друг служител на Парламента, който работи за политически групи, и по искане на генералния секретар. Компе
тентният национален орган за проверката е органът на държавата членка, чийто гражданин е съответното лице. Когато 
това се допуска от националните законови и подзаконови актове, компетентните национални органи могат да проведат 
разследвания по отношение на граждани на други държави, които искат достъп до информация с ниво на класификация 
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 

12.9. Като част от процедурата за проверка от съответното длъжностно лице на Европейския парламент или от служи
теля на Парламента, работещ за политическа група, се изисква да попълни формуляр с лични данни. 

12.10. Генералният секретар уточнява в своето искане до компетентния национален орган нивото на класифицираната 
информация, до която заинтересованото длъжностно лице на Европейския парламент или друг служител на Парламента, 
който работи за политически групи, следва да има достъп, за да може той да извърша проверката и да даде становището 
си относно степента на разрешение, която би било най-подходящо да се издаде на лицето. 

12.11. Целият процес на проверката за надеждност, извършвана от компетентния национален орган, заедно с получе
ните резултати, е в съответствие със съответните действащи правила и разпоредби в съответната държава членка, включи
телно тези, които се отнасят до обжалването. 

12.12. Когато становището, дадено от компетентния национален орган е положително, генералният секретар може да 
издаде разрешение на съответното длъжностно лице на Европейския парламент или друг служител на Парламента, който 
работи за политически групи. 

12.13. Всяко отрицателно становище на компетентните национални органи се съобщава на съответното длъжностно 
лице на Европейския парламент или на служителя на Парламента, работещ за политическа група, който може да поиска 
да бъде изслушан от генералния секретар. Ако прецени за необходимо, генералният секретар може да се обърне към 
компетентния национален орган с цел да изиска допълнителни разяснения. При потвърждаване на отрицателното стано
вище не се издава разрешение. 

12.14. Всички длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, работещи за полити
чески групи, на които е издадено разрешение по смисъла на подточки 12.4 и 12.5, при издаване на разрешението, а след 
това на равни интервали от време, получават всички необходими инструкции относно защитата на класифицирана инфор
мация и за средствата, които осигуряват тази защита. Тези длъжностните лица и служители подписват декларация, с която 
се удостоверява, че са получили тези инструкции и че се задължават да ги съблюдават. 
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12.15. В изключителни случаи генералният секретар може, след като е уведомил компетентните национални органи и 
при условие че не е получил отговор от този орган в срок от един месец, да издаде временно разрешение на длъжностно 
лице на Европейския парламент или на служител, работещ за политическа група, за срок до шест месеца до получаване на 
резултата от проверката, предвидена в подточка 12.11 от настоящия раздел. Временните разрешения, издадени по този 
начин, не разрешават достъп до информация с ниво на класификация TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или с еквивалентно 
ниво на класификация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

УВОД 

Настоящите разпоредби определят насоките за сигурност, с които се урежда и гарантира сигурното третиране и упра
вление на поверителната информация от Европейския парламент. Тези насоки за сигурност, в съчетание с инструкциите за 
обработка, съставят система на Европейския парламент за управление на сигурността на информацията (СУСИ), посочена в 
член 3, параграф 2 от настоящото решение. 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 1 

Организацията на сигурността в Европейския парламент за защита на поверителната информация 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 2 

Управление на поверителна информация 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 3 

Обработката на поверителна информация посредством автоматизирани комуникационни и информационни 
системи (КИС) 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 4 

Физическа сигурност 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 5 

Индустриална сигурност 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 6 

Нарушаване на сигурността, загуба или компрометиране на поверителна информация 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 1 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СИГУРНОСТТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Генералният секретар е отговорен за цялостното и последователно прилагане на настоящото решение. 

Генералният секретар предприема всички необходими мерки, за да се гарантира, че за целите на обработката и съхранява
нето на поверителна информация настоящото решение се прилага в помещенията на Европейския парламент от членове 
на Европейския парламент, от длъжностни лица на Европейския парламент и от други служители на Парламента, които 
работят за политически групи, както и от изпълнители. 

2. Генералният секретар е органът по сигурността. В това си качество генералният секретар е отговорен за: 

2.1. координацията на всички въпроси на сигурността, свързани с дейностите на Парламента, и във връзка със защитата 
на поверителната информация; 
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2.2. одобряване на изграждането на обезопасена зона, обезопасени читални и обезопасено оборудване; 

2.3. прилагане на решения за разрешаване, в съответствие с член 6 от настоящото решение, на предаване на класифици
рана информация от Парламент на трети лица; 

2.4. разследване или възлагане на разследване във връзка с изтичане на поверителна информация, което е било извър
шено prima facie в Парламента, в сътрудничество с председателя, когато това засяга член на Европейския парламент; 

2.5. поддържане на тесни връзки с органите по сигурността на другите институции на Съюза и с националните органи 
по сигурността в държавите членки с цел гарантиране на оптимална координация на политиката по сигурността във 
връзка с поверителната информация; 

2.6. извършване на непрестанен преглед на политиката и процедурите на Парламента по отношение на сигурността и 
представяне на съответни препоръки, произтичащи от този преглед; 

2.7. докладване до националния орган по сигурността (НОС), който е извършил процедурата за проверка за надеждност, 
в съответствие с приложение I, част 2, подточка 11.3, ако става въпрос за неблагоприятна информация, която може да 
окаже въздействие върху този орган; 

3. Ако са засегнати членове на Европейския парламент, генералният секретар изпълнява своите отговорности в тясно 
сътрудничество с председателя на Европейския парламент. 

4. При изпълнението на своите отговорности в съответствие с параграфи 2 и 3 генералният секретар се подпомага от 
заместник генералния секретар, Дирекцията по охраната и оценка на риска, Дирекцията за информационни техно
логии (ДИТ) и Отдела за класифицирана информация (ОКИ), 

4.1. Дирекцията по охраната и оценка на риска отговаря за личните мерки за защита, по-конкретно за процедурата за 
разрешение за достъп, както това е определено в приложение I, част 2. Дирекцията по охраната и оценка на риска също 
така: 

а)  е звеното за контакт за органите по сигурността на другите институции на Съюза и за НОС по въпроси, свързани с 
процедурите за проверка за надеждност на членовете на Европейския парламент, длъжностните лица на Европейския 
парламент и другите служители на парламента, които работят за политически групи; 

б) предоставя необходимата обща информация, свързана със сигурността, относно задълженията за защита на класифици
раната информация и относно последствията от всяко неизпълнение на тези задължения; 

в) наблюдава функционирането на обезопасената зона и обезопасените читални в помещенията на Парламента в сътруд
ничество, когато това е уместно, със службите по сигурността на други институции на Съюза и на НОС; 

г)  извършва одит в сътрудничество с органите по сигурността на други институции на Съюза и с НОС, на процедурите за 
управление и съхранение на класифицирана информация, обезопасената зона и обезопасените читални в помещенията 
на Парламента, в които се извършва обработка на класифицирана информация; 

д)  предлага на генералния секретар подходящи инструкции за обработка; 
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4.2. ДИТ отговаря за обезопасените информационно-технологични системи за обработка на поверителна информация от 
Европейския парламент чрез сигурни системи за информационни технологии. 

4.3. ОКИ отговаря за: 

а)  установяване на свързаните със сигурността потребности за ефективна защита на поверителната информация в тясно 
сътрудничество сс Дирекцията за сигурност и оценка на риска и ДИТ, както и със службите по сигурността на другите 
институции на Съюза; 

б) определяне на всички аспекти на управлението и съхранението на поверителна информация в помещенията на Парла
мента, както това е изложено в инструкциите за обработка; 

в)  функционирането на обезопасената зона; 

г)  управлението или проучването на поверителна информация в обезопасената зона или в обезопасената читалня на ОКИ) 
в съответствие с член 7, параграфи 2 и 3 от настоящото решение; 

д)  управлението на регистъра на ОКИ; 

е)  докладване до органа по сигурността на всяко доказано или предполагаемо нарушаване на сигурността, загуба или 
компрометиране на поверителна информация, депозирана в ОКИ и съхранявана в обезопасената зона или в обезопасе
ната читалня на ОКИ. 

5. Освен това в качеството си на орган по сигурността генералният секретар назначава следните органи: 

а)  орган по акредитиране на сигурността (ОАС); 

б)  оперативен орган за осигуреност на информацията; 

в)  орган за разпределение на криптографски материали; 

г)  орган по Tempest (ОТ); 

д)  орган за осигуреност на информацията; 

За тези функции не са необходими самостоятелни организационни единици. Единиците имат самостоятелни мандати. 
Функциите обаче и съпътстващите ги отговорности могат да бъдат комбинирани или интегрирани в една и съща организа
ционна единица или разделени в различни организационни единици, при условие че се избягват конфликти на интереси 
или дублиране на задачи. 

6. Органът по акредитиране на сигурността предоставя експертни съвети по всички въпроси на сигурността, свързани с 
акредитацията на всяка информационна и технологична система и мрежа на територията на Парламента чрез: 

6.1. гарантиране, че комуникационните и информационните системи (КИС) спазват съответните политики за сигурност и 
насоки за сигурност, предоставяне на декларация за одобрение на КИС за работа с класифицирана информация до опреде
лено ниво на класификация в съответната оперативна среда, като се посочват редът и условията за акредитация, както и 
критериите, според които се изисква повторно одобрение; 

6.2. установяване на процес за акредитация на сигурността в съответствие с разработените политики, като ясно посочва 
условията за одобрение на подчинената му КИС; 
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6.3. изготвяне на стратегия за акредитация на сигурността, която да определя степента на задълбоченост при процеса на 
акредитация, която да съответства на необходимото равнище на осигуреност; 

6.4. преглед и одобряване на документация, свързана със сигурността, включително декларации за управление на риска 
и за остатъчен риск, документация за удостоверяване на изпълнението на мерките за сигурност и оперативните процедури 
за сигурност, както и гарантиране на съответствието на тази документация с правилата и политиките на Парламента в 
областта на сигурността; 

6.5. проверка на прилагането на мерките за сигурност по отношение на КИС чрез предприемане или спонсориране на 
оценки, проверки или прегледи по сигурността; 

6.6. определяне на изискванията за сигурност (например нива на разрешение за достъп на персонала) за чувствителни от 
гледна точка на КИС длъжности; 

6.7. одобряване или, когато е уместно — участие в съвместно одобряване на взаимната свързаност на дадена КИС с 
други КИС; 

6.8. одобряване на стандартите за сигурност на техническото оборудване, предназначено за обезопасена обработка и 
защита на класифицирана информация; 

6.9. гарантиране, че криптографските продукти, използвани в Парламента, са включени в списъка на одобрени от ЕС 
продукти; както и 

6.10. даване на консултации на доставчика на системата, участниците в областта на сигурността и представители на 
ползвателите относно управлението на риска за сигурността, по-конкретно на остатъчния риск, както и относно реда и 
условията на декларацията за одобрение. 

7. Оперативният орган по осигуреност на информацията отговаря за: 

7.1. разработване на документация по сигурността в съответствие с политиките и насоките за сигурност, по-конкретно 
включително декларацията за остатъчен риск, оперативните процедури за сигурност и криптографския план в рамките на 
процеса на акредитация на КИС; 

7.2. участие в избора и изпитването на специфичните за системата мерки, уреди и софтуер за техническа сигурност, с 
цел контрол на прилагането им и гарантиране, че те са инсталирани, конфигурирани и поддържани съгласно съответната 
документация по сигурността; 

7.3. наблюдение на изпълнението и прилагането на оперативните процедури за сигурност и, когато е уместно, делеги
ране на отговорности, свързани с оперативната сигурност, на собственика на системата, а именно на ОКИ; 

7.4. управление и работа с криптографски продукти, осигуряване на грижливото съхранение на криптографски и контро
лирани елементи, като при необходимост осигурява генерирането на криптографски променливи; 

7.5. провеждане на аналитични прегледи и изпитвания на сигурността, по-специално за съставяне на съответните 
доклади за риска съгласно изискванията на ОАС; 

7.6. предоставяне на специфично за КИС обучение за целите на осигуреността на информацията; 

7.7. въвеждане и прилагане на специфични за КИС мерки за сигурност. 

1.4.2014 г. C 96/24 Официален вестник на Европейския съюз BG    

Д6_Решение на Бюрото на ЕП относно правилника относно обработката на поверителна информация от ЕП

- 176 - 



8. Органът за разпределение на криптографски материали (ОРКМ) отговаря за: 

8.1. управление и отчитане на криптографски материали на ЕС; 

8.2. гарантиране, в тясно сътрудничество с ОАС, че се прилагат подходящи процедури и че са създадени планове за 
отчитане, защитена работа, съхранение и разпределение на всички криптографски материали на ЕС; както и 

8.3. осигуряване предаването на криптографски материали на ЕС на или от лицата или службите, които ги използват. 

9. Органът по Tempest отговаря за осигуряване на съответствие на КИС с политиките и инструкциите за обработка по 
Tempest. Той одобрява контрамерки по Tempest за инсталации и продукти за защита на класифицирана информация до 
определено ниво на класификация за сигурност в съответната оперативна среда. 

10. Органът за осигуреност на информацията е отговорен за всички аспекти на управлението и работата с поверителна 
информация в помещенията на Парламента и по-конкретно за: 

10.1 разработване на сигурност за осигуреността на информацията и насоки за сигурност и наблюдение на тяхната ефек
тивност и целесъобразност; 

10.2. опазване и администриране на техническата информация, свързана с криптографските продукти; 

10.3. гарантиране, че избраните за защита на класифицирана информация мерки за осигуреността на информацията 
съответстват на политиките, уреждащи тяхната пригодност и избор; 

10.4. гарантиране, че криптографските продукти се подбират в съответствие с политиките, уреждащи тяхната пригодност 
и избор; 

10.5. консултиране с доставчика на системата, участниците в областта на сигурността и представители на потребителите 
по отношение на сигурността на осигуреността на информацията. 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 2 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

А. УВОД 

1. Настоящата насока за сигурност определя разпоредбите да управлението от Парламента на поверителна информация. 

2. Когато създава поверителна информация, създателят оценява равнището на поверителност и взема решение въз основа 
на принципите, определени в настоящата насока, относно класификацията или маркирането на тази информация. 

Б. КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС 

3. Решението за класификация на документ се взема преди създаването на документа. За тази цел класифицирането на 
информация като класифицирана информация на ЕС включва предварителна оценка на нивото на нейната поверителност 
и решение от страна на създателя, че неразрешеното оповестяване на тази информация би могло да се отрази в определена 
степен неблагоприятно на интересите на Съюза или на една или повече от държавите членки или на отделни лица. 
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4. След вземането на решение за класификация на информацията следва втора предварителна оценка, за да се определи 
подходящото ниво на класификация. Класификацията на документа се определя от нивото на чувствителност на неговото 
съдържание. 

5. Отговорността за класифициране на информация се носи изцяло от създателя на съответната информация. Длъж
ностни лица на Парламента извършват класификация по указания на генералния секретар или вследствие на делегиране 
на правомощия от негова страна. 

6. Класификацията се използва правилно и умерено. Създателят на подлежащ на класификация документ се въздържа от 
всякаква склонност към определяне на прекомерно висока или недостатъчно висока степен на класификация. 

7. С нивото на класификация, което се дава на информацията, се определя нивото на защита, което ще ѝ бъде осигурено 
по отношение на изискванията за сигурност на персонала, физическа и процедурна сигурност и осигуреност на информа
цията. 

8. Информацията, за която има основания да бъде класифицирана, се маркира и обработва като такава, независимо от 
формата, под която е представена. Получателите на тази информация са ясно информирани за нейното класифициране 
или чрез маркиране с маркировка за сигурност (ако тя се предоставя в писмена форма — на хартиен носител или чрез 
КИС), или чрез обявяване (ако тя се предоставя в устна форма — в разговор или заседание при закрити врата). Класифици
раните материали се обозначават със знак, така че това да позволи лесното идентифициране на класификацията за сигур
ност. 

9. Класифицирана информация на ЕС (КИЕС) в електронна форма може да бъде създавана само в акредитирани КИС. 
Самата класифицирана информация, както и наименованието на файла и устройството за съхранение (ако е външно, 
например компакт диск или устройство с външна памет (USB)), носят съответната маркировка за сигурност. 

10. Информацията се класифицира веднага след като бъде създадена под определена форма. Например личните бележки, 
проекти или електронни съобщения, съдържащи информация, за която има основания да бъде класифицирана, следва да 
бъдат маркирани като КИЕС от самото начало и се изготвят и обработват в съответствие с настоящото решение и неговите 
инструкции за обработка по отношение на физическата и техническата сигурност. След това тази информация може да се 
превърне в официален документ, който на свой ред да бъде маркиран и обработван по подходящ начин. По време на 
процеса на съставяне може да е необходимо даден официален документ да бъде преоценен и да му се определи по-високо 
или по-ниско ниво на класификация в процеса на развитието му. 

11. Създателят може да реши да определи стандартно ниво на класификация за категориите информация, които редовно 
създава. Въпреки това той трябва да се увери, че с това не дава систематично по-високо или по-ниско ниво на класифи
кация от необходимото на отделни части от информацията. 

12. КИЕС винаги е обозначена с маркировка за сигурност, която съответства на нивото на класификация за сигурност. 

Б.1. Нива на класификация 

13. Всяка КИЕС се класифицира на някое от следните нива: 

—  „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“, съгласно определението в член 2, буква г) от настоящото решение, когато нейното 
компрометиране би могло: 

а)  да застраши пряко вътрешната стабилност на Съюза или на една или повече държави членки или трети държави 
или международни организации, 

б)  да причини изключително сериозна вреда на отношенията с трети държави или международни организации, 

в)  да доведе пряко до мащабни загуби на човешки живот, 
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г)  да причини изключително сериозна вреда на оперативната ефективност или сигурността на развърнатия личен 
състав на държавите членки или на други участници, или на непрекъснатата ефективност на изключително важни 
операции за сигурност или разузнавателни операции, 

д)  да причини тежка и дълготрайна вреда на икономиката на Съюза или на държава членка; 

— „SECRET UE/EU SECRET“, съгласно определението в член 2, буква г) от настоящото решение, когато нейното компроме
тиране би могло: 

а)  да доведе до значително повишаване на международното напрежение, 

б)  да причини сериозна вреда на отношенията с трети държави и международни организации, 

в)  да застраши пряко човешки живот или да навреди сериозно на обществения ред или на индивидуалната сигурност 
или свобода, 

г)  да причини вреда на важни търговски или политически преговори, като създаде значителни оперативни проблеми 
за Съюза или държавите членки, 

д)  да причини сериозна вреда на оперативната сигурност на държавите членки или на ефективността на много важни 
операции за сигурност или разузнавателни операции, 

е)  да причини съществена материална вреда на финансовите, паричните, икономическите и търговските интереси на 
Съюза или на държава членка, 

ж)  да наруши съществено финансовата жизнеспособност на големи организации или оператори, 

з)  да попречи сериозно на развитието или провеждането на политики на ЕС със значителни икономически, търговски 
или финансови последици; 

—  „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, съгласно определението в член 2, буква г) от настоящото решение, когато 
нейното компрометиране би могло: 

а)  да причини значителна вреда на дипломатическите отношения, например да доведе до официален протест или 
други санкции, 

б)  да застраши индивидуалната сигурност или свобода, 

в)  да изложи на сериозен риск резултатите от търговските или политическите преговори; да създаде оперативни 
проблеми за Съюза или на една или повече негови държави членки, 

г)  да причини вреда на оперативната сигурност на една или повече държави членки или на ефективността на 
операции за сигурност или разузнавателни операции, 

д)  да наруши съществено финансовата жизнеспособност на големи организации или оператори, 

е)  да попречи на разследването или да улесни извършването на престъпна или терористична дейност, 

ж)  да навреди съществено на финансовите, паричните, икономическите и търговските интереси на Съюза или на 
държави членки, 

з)  да попречи сериозно на развитието или провеждането на политики на Съюза със значителни икономически, 
търговски или финансови последици; 
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—  „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, съгласно определението в член 2, буква г) от настоящото решение, когато нейното 
компрометиране би могло: 

а)  да се отрази неблагоприятно на общите интереси на Съюза, 

б)  да повлияе неблагоприятно на дипломатическите отношения, 

в)  да причини съществена вреда на отделни лица или дружества, 

г)  да постави Съюза или държави членки в неизгодно положение при провеждането на търговски или политически 
преговори, 

д)  да затрудни поддържането на ефективна сигурност в рамките на Съюза или държави членки, 

е)  да попречи на ефективното разработване или провеждане на политиките на Съюза, 

ж)  да наруши правилното управление на Съюза и на неговите операции, 

з) да наруши ангажиментите, поети от Парламента за запазване на класифицирания статут на информацията, предос
тавена от трети страни, 

и)  да наруши законово установени ограничения относно разкриването на информация, 

й)  да причини финансови загуби или да улесни неправомерното получаване на печалби или преимущества от отделни 
лица или дружества, 

к)  да навреди на разследването на престъпления или да улесни извършването на такива. 

Б.2. Класификация на сборници, заглавни страници и извадки 

14. Класификацията на писмо или записка, включващи приложени документи, съответства на най-високото ниво на 
класификация, определено на едно от техните приложения. Създателят на информация ясно посочва нивото на класифи
кация, което писмото или записката трябва да получат след отделянето им от приложенията. Когато не е необходима 
класификация на придружаващата бележка/писмо, тя/то включва следната заключителна формулировка: „След отделянето 
от приложенията настоящата бележка/писмо се декласифицира“. 

15. Доколкото е възможно, документите или файловете, съдържащи части с различни нива на класификация, се структу
рират по начин, който да позволява лесното идентифициране и отделяне, ако това е необходимо, на частите с различни 
нива на класификация. Нивото, на което се класифицира даден документ или файл, е не по-ниско от най-високото ниво 
на класификация за сигурност на негов елемент. 

16 Отделни страници, параграфи, раздели, приложения, допълнения, прикрепени части и приложения към даден доку
мент могат да изискват различно ниво на класификация и това се извършва по съответен начин. В документи, съдържащи 
КИЕС, за обозначаване на нивото на класификация на раздели или части от текст, по-малки от една страница, могат да се 
използват стандартни съкращения. 

17. Когато се обединява информация от различни източници, се прави преглед на окончателния продукт, за да се опре
дели цялостното ниво на класификация за сигурност, тъй като може да е необходимо той да бъде с по-високо ниво на 
класификация от това на съставните му части. 

В. ДРУГА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

18. „Другата поверителна информация“ се обозначава в съответствие с раздел Д от настоящата насока за сигурност и 
инструкциите за обработка. 
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Г. СЪЗДАВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

19. Единствено лицата, надлежно оправомощени с настоящото решение или получили разрешение от органа по сигур
ността, могат да създават поверителна информация. 

20. Поверителната информация не се добавя в интернет или интранет системи за управление на документите. 

Г.1. Създаване на КИЕС 

21. За да се създаде КИЕС с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, съответното лице се оправомощава с настоящото решение или първо получава разрешение 
в съответствие с член 4, параграф 1 от настоящото решение. 

22. КИЕС с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET се създава единствено в рамките на обезопасената зона. 

23. За създаването на КИЕС се прилагат следните правила: 

а)  върху всяка страница се отбелязва ясно приложимото ниво на класификация; 

б)  всяка страница се номерира и се посочва общият брой на страниците; 

в) документът има регистрационен номер на първата страница и предмет, които сами по себе си не представляват класи
фицирана информация, освен ако не са обозначени като такава; 

г)  документът има дата на първата страница; 

д)  първата страница на всеки документ с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU 
SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET съдържа списък на всички приложения и притурки; 

е)  на всяка страница на документите с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU 
SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET се обозначава номерът на копието, ако документите се разпространяват в 
няколко екземпляра; на първата страница на всяко копие се посочва общият брой на копията и страниците; и 

ж)  ако документът се позовава на други документи, съдържащи класифицирана информация, която е получена от други 
институции на Съюза, или ако съдържа класифицирана информация, произтичаща от тези документи, той има същото 
ниво на класификация като тези документи и не може, без предварителното писмено съгласие на създателя си, да бъде 
разпространяван на лица, различни от упоменатите в списъка за разпространение във връзка с оригиналния документ 
или документите, съдържащи класифицирана информация. 

24. Създателят на информация запазва контрол върху КИЕС, която е създал. От него се иска съгласие в писмена форма, 
преди КИЕС да: 

а)  бъде декласифицирана или да претърпи понижаване на нивото на класификация; 

б)  се използва за цели, различни от установените от създателя; 

в)  бъде разкрита на трети държави или международни организации; 

г) бъде разкрита на лица, институции, държави или международни организации, различни от адресатите, които са първо
начално оправомощени от създателя да правят справки с въпросната информация; 
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д)  бъде разкрита на изпълнител или потенциален изпълнител, установен в трета държава; 

е)  бъде копирана или преведена, ако информацията е с ниво на класификация TRES SECRET UE/EU TOP SECRET; 

ж)  бъде унищожена. 

Г.2. Създаване на друга поверителна информация 

25. Генералният секретар, който действа в качеството на орган по сигурността (SA), може да реши дали да разреши или 
не създаването на „друга поверителна информация“ от дадена функция, служба и/или лице. 

26. „Друга поверителна информация“ се обозначава с една от маркировките, определени в инструкциите за обработка. 

27. За създаването на „друга поверителна информация“ се прилагат следните правила: 

а)  обозначението ѝ се посочва в горната част на първата страница на документа; 

б)  всяка страница се номерира и се посочва общият брой на страниците; 

в)  документът има регистрационен номер на първата страница и предмет; 

г)  документът има дата на първата страница и; 

д)  последната страница на документа съдържа списък на всички приложения и притурки. 

28. Създаването на „друга поверителна информация“ подлежи на специфични правила и процедури, установени в 
инструкциите за обработка. 

Д. ОБОЗНАЧЕНИЯ И МАРКИРОВКИ ЗА СИГУРНОСТ 

29. Обозначенията и маркировките за сигурност върху документите целят да контролират потока на информацията и да 
ограничат достъпа до поверителна информация въз основа на принципа „необходимост да се знае“. 

30. Когато се използват или се поставят обозначения и/или маркировки за сигурност, се полагат грижи да се избегне 
объркването с класификациите за сигурност за КИЕС: „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL“, „SECRET UE/EU SECRET“, „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“. 

31. В инструкциите за обработка се установяват специфични правила относно използването на обозначения и марки
ровки за сигурност, заедно със списъка на одобрените от Европейския парламент маркировки за сигурност. 

Д.1. Обозначения за сигурност 

32. Обозначенията за сигурност могат да се използват само в съчетание с ниво на класификация за сигурност и не се 
прилагат отделно за документите. За КИЕС може да се прилага обозначение за сигурност с цел: 

а)  определяне на срока на валидност на дадена класификация (за класифицирана информация, обозначаваща автоматично 
понижаване на нивото на класификацията или премахване на класификацията); 

б)  ограничаване на въпросното разпространение на КИЕС; 

в) установяване на специални условия за обработка, в допълнение към тези, които съответстват на нивото на класифи
кация за сигурност. 
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33. Допълнителните проверки, приложими за обработката и съхранението на документи, съдържащи КИЕС, налагат 
допълнителна тежест на всички участници. За да се сведе до минимум работата, която е необходима в тази връзка, добра 
практика е при създаването на подобен документ да се установи срок или събитие, след което класификацията се прекра
тява автоматично и се понижава или премахва класификацията на съдържащата се в документа информация. 

34. Когато даден документ касае специфична област на работа и разпространението му трябва да бъде ограничено и/или 
да подлежи на специални условия за обработка, към класификацията му може да се добави декларация в този смисъл с 
цел да се спомогне за идентифицирането на целевата му аудитория. 

Д.2. Маркировки 

35. Маркировките не представляват класификация за сигурност. Те са предназначени да служат единствено за предоста
вянето на конкретни инструкции за обработката на даден документ и не се използват за описание на съдържанието на 
този документ. 

36. Маркировките могат да се прилагат отделно за документите или да се използват в съчетание с ниво на класификация 
за сигурност. 

37. Като общо правило, маркировките се прилагат за информация, обхваната от професионалната тайна, посочена в 
член 339 от ДФЕС и в член 17 от Правилника за длъжностните лица), или за информация, която трябва да бъде защитена 
от Парламента по правни съображения, но не е необходимо или не може да бъде класифицирана. 

Д.3. Използване на маркировки в КИС 

38. Правилата относно използването на маркировки се прилагат и в акредитираната КИС. 

39. ОАС определя специфични правила относно използването на маркировки в акредитираната КИС. 

Е. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

40. Единствено ОКИ има право в рамките на Парламента да получава от трети лица информация с ниво на класифи
кация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно 
ниво на класификация. 

41. При информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво на класифи
кация и „друга поверителна информация“ ОКИ или компетентният парламентарен орган/титуляр на мандатна длъжност 
може да отговаря за получаването ѝ от трети страни и за прилагането на принципите, определени в настоящата насока за 
сигурност. 

Ж. РЕГИСТРАЦИЯ 

42. Регистрация означава прилагането на процедури за отбелязване на жизнения цикъл на поверителната информация, 
включително нейното разпространение, извършване на справки и унищожаване. 

43. За целите на настоящата насока за сигурност, „регистър“ означава регистър, в който по-специално се отбелязват 
датите и часовете, в които поверителната информация: 

а)  постъпва или напуска съответния секретариат на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, или ОКИ, 
според случая; 

б)  е достъпна или е предадена на лице, проучено за надеждност; и 

в)  е унищожена. 
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44. Създателят на класифицираната информация отговаря за маркирането на първоначалната декларация при създава
нето на документ, съдържащ подобна информация. Тази декларация се предава на ОКИ, когато документът бъде създаден. 

45. Информацията с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво може да се регистрира единствено от ОКИ за целите на сигурността. 
Информацията с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „друга поверителна 
информация“, получена от трети страни, се регистрира от службата, която отговаря за официалното получаване на доку
мента, т.е. или ОКИ или секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, за административни 
цели. „Другата поверителна информация“, изготвена в рамките на Парламента, се регистрира от създателя, за администра
тивни цели. 

46. Информацията с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво се регистрира, по-специално: 

а)  при изготвянето ѝ; 

б)  при постъпването ѝ в ОКИ и при излизането ѝ от него; както и 

в)  при постъпването ѝ в КИС и при излизането ѝ от нея. 

47. Информацията с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво се регистрира, по- 
специално: 

а)  при изготвянето ѝ; 

б)  при постъпването ѝ в съответния секретариат на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, или ОКИ, и 
при излизането ѝ от него; както и 

в)  при постъпването ѝ в дадена КИС и при напускането ѝ, 

48. Регистрацията на поверителна информация може да се извършва на хартия или в електронни регистри/КИС. 

49. За информацията с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „друга повери
телна информация“ се вписва най-малко следното: 

а)  датата и часът на постъпването и излизането ѝ от съответния секретариат на парламентарния орган/титуляря на 
мандатна длъжност, или ОКИ, според случая; 

б) наименованието на документа, нивото на класификация или маркировка, датата на изтичане на класификацията/марки
ровката, както и всеки референтен номер, зачислен на документа; 

50. За информацията с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво се вписва най-малко следното: 

а)  датата и часът на постъпването и излизането ѝ от ОКИ; 

б) наименованието на документа, нивото на класификация или маркировка, всеки референтен номер, зачислен на доку
мента, както и датата на изтичане на класификацията/маркировката; 

в)  данните на създателя; 
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г)  справка за самоличността на лицето, получило достъп до документа, и кога е осъществен достъпът от това лице; 

д)  справка за евентуални копия или преводи на документа; 

е) датата и часът, когато евентуални копия или преводи на документа напускат ОКИ или се връщат в него, и подроб
ности за мястото им на изпращане и за лицето, което ги е върнало; 

ж) датата и часът на унищожаването на документа и лицето, което го е унищожило, в съответствие с правилата за сигур
ност на Парламента относно унищожаването; както и 

з)  премахването и понижаването на класификацията на документа. 

51. Регистрите могат да бъдат класифицирани или маркирани по целесъобразност. Регистрите за информацията с ниво 
на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“ или с еквивалентно ниво се регистрират на същото ниво. 

52. Класифицираната информация може да бъде регистрирана: 

а)  в един единствен регистър; или 

б)  в различни регистри в зависимост от нивото на класификация за сигурност, статута на информацията като постъпваща 
или напускаща и от нейния произход или местоназначение. 

53. При електронна обработка в рамките на КИС процедурите по регистрация могат да бъдат извършени посредством 
инструментите в рамките на самата система, отговарящи на същите като посочените по-горе изисквания. Винаги когато 
КИЕС напуска периметъра на КИС се прилага описаната по-горе процедура по регистрация. 

54. ОКИ поддържа регистри за цялата класифицирана информация, която се предоставя от Парламента на трети страни, 
както и за цялата класифицирана информация, която се получава в Парламента от трети лица. 

55. Когато регистрацията на информация с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU 
SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво приключи, ОКИ проверява дали адресатът има 
валидно разрешение, свързано със сигурността. Когато случаят е такъв, адресатът се уведомява от ОКИ. Справки в класифи
цирана информация могат да се извършват единствено след регистрацията на документа, който я съдържа. 

З. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

56. Създателят изготвя първоначалния списък за разпространение за създадената от него КИЕС. 

57. Информацията с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и друга повери
телна информация, изготвена от Парламента, се разпространява в рамките на Парламента от създателя, в съответствие с 
приложимите инструкции за обработка и въз основа на принципа „необходимост да се знае“. За информация с ниво на 
класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, създадена 
от Парламента в обезопасената зона, списъкът за разпространение (и всички допълнителни указания за разпространението) 
се предава на ОКИ, който отговаря за неговото управление. 

58. Изготвената от Парламента КИЕС може да се разпространява на трети страни единствено от ОКИ, въз основа на 
принципа „необходимост да се знае“. 

59. Поверителната информация, получена от ОКИ или всеки парламентарен орган/титуляр на мандатна длъжност, 
внесъл искането за това, се разпространява в съответствие с инструкциите, получени от създателя. 
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И. ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ 

60. Обработката, съхранението и справките в поверителна информация се извършват в съответствие с насока за сигур
ност 4 и инструкциите за обработка. 

Й. КОПИРАНЕ/ПИСМЕН ПРЕВОД/УСТЕН ПРЕВОД НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

61. Информацията с ниво на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“ или с еквивалентно ниво не се копира 
или превежда без предварително писмено съгласие на създателя. Документите, съдържащи информация с ниво на класи
фикация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ или с еквивалентно ниво или с ниво на класификация „SECRET UE/EU 
SECRET“ или с еквивалентно ниво, могат да се копират или превеждат по указание на притежателя им, при условие че 
създателят не е наложил забрана. 

62. Всяко копие на документ, съдържащ информация с ниво на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“, 
„SECRET UE/EU SECRET“ или „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ или с еквивалентно ниво, се регистрира за целите на 
сигурността. 

63. Мерките за сигурност, приложими към оригиналния документ, съдържащ класифицирана информация, се прилагат 
и за неговите копия и преводи. 

64. Документите от Съвета следва да бъдат получавани на всички официални езици. 

65. Искания за копия и/или преводи на документи, съдържащи класифицирана информация, могат да бъдат отправяни 
от създателя или притежателя на копието. Копията на документи, съдържащи информация с ниво на класификация 
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво, 
могат да бъдат правени единствено в обезопасената зона и на копирни машини, които са част от акредитирана КИС. 
Копията на документи, съдържащи информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или еквива
лентно ниво и друга поверителна информация, се правят с акредитиран уред за възпроизвеждане в помещенията на Парла
мента. 

66. Всички копия и преводи на всеки документ или части от копия на документи, съдържащи поверителна информация, 
са подходящо обозначени, номерирани и регистрирани. 

67. Не се правят повече от действително необходимия брой копия. Всички копия се унищожават в съответствие с 
инструкциите за обработка в края на срока за извършване на справки. 

68. Достъп до класифицирана информация се предоставя само на устни и писмени преводачи, които са длъжностни 
лица на Парламента. 

69. Устните и писмените преводачи с достъп до документи, съдържащи информация с ниво на класификация „CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL EU“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво, 
имат съответното разрешение за достъп до секретни материали. 

70. Когато работят по документи, съдържащи информация с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL EU“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво, устните и писмените прево
дачи работят в обезопасената зона. 
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К. ПОНИЖАВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА, ДЕКЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕМАХВАНЕ НА МАРКИРОВКАТА НА ПОВЕРИ
ТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

K.1. Общи принципи 

71. Поверителна информация се декласифицира, намалява се нивото ѝ на класификация или се премахва маркировката 
ѝ, когато вече не е необходима защита или тази защита вече не е необходима на първоначалното ниво. 

72. Решения за понижаване на нивото на класификация, декласификация или премахване на маркировката на информа
цията, съдържаща се в документите, изготвени в рамките на Парламента, може също така да се наложи да се вземат по 
конкретен повод, например, в отговор на искане за достъп от обществеността или друга институция на Съюза, или по 
инициатива на ОКИ или парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност. 

73. При създаване на информацията създателят на КИЕС посочва, когато е възможно, дали нивото на класификация за 
сигурност на въпросната КИЕС може да бъде понижено или КИЕС може да бъде декласифицирана на определена дата или 
след конкретно събитие. Когато предоставянето на такава информация не е осъществимо, създателят, ОКИ или парламен
тарният орган/титулярят на мандатна длъжност, притежаващ информацията, преразглежда нивото на класификация за 
сигурност на КИЕС най-малко веднъж на всеки пет години. Във всички случаи класификацията на КИЕС може да бъде 
понижена или премахната само с предварителното писмено съгласие на създателя. 

74. В случай че създателят на КИЕС не може да бъде установен или проследен във връзка с документите, изготвени в 
рамките на Парламента, органът по сигурността преразглежда нивото на класификация за сигурност на съответната КИЕС 
въз основа на предложение от парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, притежаващ информацията, който 
може да се консултира с ОКИ. 

75. ОКИ или парламентарният орган/титулярят на мандатна длъжност, притежаващ информацията, носи отговорност за 
информиране на адресатите на документа за премахването или понижаването на нивото на класификация на информа
цията, а те на свой ред са отговорни да информират за промяната всички следващи адресати, до които са изпратили или 
за които са направили копия от документа. 

76. Декласификацията, понижаването на класификацията или премахването на маркировката на информацията, съдър
жаща се в даден документ, се регистрира. 

K.2. Декласификация 

77. КИЕС може да бъде напълно или частично декласифицирана. Тя може да бъде частично декласифицирана, когато 
защитата вече не се счита за необходима за конкретна част от документа, който я съдържа, но продължава да бъде оправ
дана за останалата част от документа. 

78. Когато в резултат на преразглеждането на КИЕС, съдържаща се в документ, изготвен в рамките на Парламента, се 
вземе решение за нейната декласификация, трябва да се разгледа въпросът дали до документа може да бъде предоставен 
публичен достъп или той да носи обозначение относно разпространението (т.е. да не се предоставя публичен достъп). 

79. При декласификация на КИЕС това се вписва в регистъра със следните данни: датата на декласификацията, имената 
на лицата, поискали и разрешили декласификацията, референтният номер на декласифицирания документ и крайното му 
местоназначение. 

80. Старите маркировки за сигурност в декласифицирания документ и във всички негови копия се зачертават. Доку
ментът и всички негови копия се съхраняват по съответния начин. 

81. При частична декласификация на класифицирана информация декласифицираната част от него се възпроизвежда и 
се съхранява по подходящ начин. Компетентната служба регистрира: 

а)  датата на частичната декласификация; 

б)  имената на лицата, поискали и разрешили декласификацията; както и 

в)  референтния номер на декласифицираната част от документа. 
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K.3. Понижаване на нивото на класификация 

82. След понижаване на нивото на класифицираната информация документът, който я съдържа, се вписва в регистрите, 
отговарящи както на старото, така и на новото ниво на класификация. Вписва се датата на понижаване на нивото на 
класификация, както и името на лицето, което го е разрешило. 

83. Документът, съдържащ информацията с понижено ниво на класификация, и всички негови копия се класифицират с 
новото ниво на класификация и се съхраняват по подходящ начин. 

Л. УНИЩОЖАВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

84. Поверителна информация (както на хартиен носител, така и в електронна форма), която вече не е необходима, се 
унищожава или заличава, в съответствие с инструкциите за обработка и съответните правила за архивиране. 

85. Информацията с ниво на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“, „SECRET UE/EU SECRET“ или с еквива
лентно ниво на класификация, се унищожава от ОКИ. Това става в присъствието на лице, притежател на разрешение за 
достъп, отговарящо най-малко на степента на класификация на унищожаваната информация. 

86. Информацията с ниво на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“ или с еквивалентно ниво на класификация 
се унищожава само с предварително писмено съгласие на създателя на информацията. 

87. Информацията с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET или с еквивалентно ниво на класификация се унищожава от ОКИ по инструкции на създателя 
на информацията или от компетентния орган. Регистрационните дневници и другите регистри се актуализират съответно. 
Информацията с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво на класификация се 
унищожава и заличава от ОКИ или от съответния парламентарен орган/титуляр на мандатна длъжност. 

88. Длъжностното лице, отговарящо за унищожаването, и съответният свидетел, който присъства на унищожаването, 
подписват удостоверение за унищожаване, което се депозира и архивира в ОКИ. ОКИ съхранява, заедно с формулярите за 
разпространение, сертификатите за унищожаване на информация с ниво на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP 
SECRET“ или с еквивалентно ниво на класификация за срок от най-малко десет години, а информацията с ниво на класи
фикация „SECRET UE/EU SECRET“ или с еквивалентно ниво и с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL“ или с еквивалентно ниво на класификация за срок от най-малко пет години. 

89. Документ, съдържащ класифицирана информация, се унищожава чрез методи, отговарящи на съответните стандарти 
на ЕС или еквивалентни стандарти, така че да не може да бъде възстановен, изцяло или частично. 

90. Унищожаването на компютърните средства за съхранение, използвани за класифицирана информация, се извършва 
съгласно приложимите инструкции за обработка. 

91. Унищожаването на регистрираната класифицирана информация се вписва в съответния регистрационен дневник със 
следните данни: 

а)  дата и час на унищожаване; 

б)  име на длъжностното лице, отговарящо за унищожаването; 

в)  идентифициране на унищожения документ или копия; 

г)  оригинален физически формат на унищожената класифицирана информация на ЕС; 
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д)  средства за унищожаване; както и 

е)  място на унищожаване. 

М. АРХИВИРАНЕ 

92. Класифицираната информация, включително придружаващата бележка/писмо, приложенията, разписката за депози
ране и другите части от досието, се прехвърлят към обезопасения архив в обезопасената зона шест месеца след извършва
нето на последната справка и най-късно една година след нейното депозиране. Подробни правила за архивирането на 
класифицирана информация се посочват в инструкциите за обработка. 

93. За „другата поверителна информация“ се прилагат общите правила за управление на документи, без да се засягат 
евентуални други специфични разпоредби относно обработката ѝ. 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 3 

ОБРАБОТКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗИРАНИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ 
СИСТЕМИ (КИС) 

А. ОСИГУРЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБРАБОТВАНА В ИНФОРМАЦИОННИ 
СИСТЕМИ 

1. „Осигуреност на информацията“ (ОИ) в областта на информационните системи е увереността, че тези системи ще 
осигурят защита на класифицираната информация, с която се работи в тях, и че ще функционират както и когато е 
необходимо, под контрола на легитимни ползватели. Ефективната ОИ гарантира необходимите нива на поверителност, 
интегритет, наличност, невъзможност за отказ и автентичност. ОИ се основава на процес за управление на риска. 

2. „Комуникационна и информационна система“ (КИС) за работа с класифицирана информация означава система, позво
ляваща работата с информация в електронна форма. Такава информационна система обхваща всички активи, необходими 
за нейното функциониране, включително инфраструктура, организация, персонал и информационни ресурси. 

3. КИС работят с класифицирана информация в съответствие с концепцията за ОИ. 

4. КИС преминават процедура за акредитация. Целта на акредитацията е да се гарантира, че са изпълнени всички 
необходими мерки за сигурност и е постигнато достатъчно ниво на защита на класифицираната информация и на КИС в 
съответствие с настоящата насока за сигурност. В декларацията за акредитация се определя най-високото ниво на класифи
кация за сигурност на информацията, с което може да се работи в дадена КИС, както и съответните изисквания и условия 
за това. 

5. Следните понятия и характеристики на ОИ имат основно значение за сигурността и правилното протичане на опера
циите в КИС: 

а)  Автентичност: гаранцията, че информацията е истинска и произтича от bona fide източници. 

б)  Достъпност: характеристиката на информацията да е достъпна и използваема при поискване от оправомощена единица. 

в)  Поверителност: характеристиката, че информацията не се разкрива на неоправомощени лица, единици или процеси. 
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г)  Интегритет: характеристиката, че информацията и активите са запазили точността и пълнотата си. 

д)  Невъзможност за отказ: способността да се докаже, че дадено действие или събитие действително е настъпило, така че 
това действие или събитие да не може впоследствие да бъде отречено. 

Б. ПРИНЦИПИ НА ОСИГУРЕНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

6. Установените по-долу разпоредби съставляват основните параметри за сигурността на всяка КИС, в която се работи с 
класифицирана информация. Подробните изисквания за изпълнение на тези разпоредби се определят в политиките и насо
ките за сигурност. 

Б.1. Управление на риска за сигурността 

7. Управлението на риска за сигурността е неразделна част от определянето, разработването, функционирането и 
поддръжката на КИС. Управлението на риска (оценка, третиране, приемане и съобщаване) се осъществява съвместно, като 
повтарящ се процес, от представители на собствениците на системата, органите по проекта, оперативните органи и орга
ните за одобрение на сигурността, в съответствие с насока за сигурност 1, чрез използване на доказан, прозрачен и разби
раем процес на оценка на риска. Обхватът на КИС и нейните активи се определят ясно в началото на процеса на оценка 
на риска. 

8. Компетентните органи, в съответствие с насока за сигурност 1, правят преглед на потенциалните заплахи за КИС и 
поддържат актуализирани и точни оценки на заплахите, които отразяват състоянието на оперативната среда към дадения 
момент. Те постоянно актуализират своите познания по въпросите, свързани с уязвимите места, и периодично правят 
преглед на оценката на уязвимостта в отговор на променящата се информационно-технологична среда. 

9. Целта на третирането на риска за сигурността е да се приложи съвкупност от мерки за сигурност, които да доведат до 
задоволителен баланс между изискванията на ползвателите, разходите и остатъчния риск за сигурността. 

10. Акредитацията на КИС включва формална декларация за остатъчен риск и приемане на остатъчния риск от отго
ворния орган. Специфичните изисквания, мащаб и степен на задълбоченост, определени от съответния ОАС за акреди
тация на КИС, съответстват на оценката на риска, като се вземат предвид всички релевантни фактори, включително нивото 
на класификация на класифицираната информация, с която се работи в КИС. 

Б.2. Сигурност през жизнения цикъл на КИС 

11. Гарантирането на сигурността е изискване, което важи през целия жизнен цикъл на КИС, от решението за нейното 
създаване до извеждането ѝ от експлоатация. 

12. Ролята на участниците в КИС и взаимодействието между тях по отношение на сигурността на системата се определят 
за всеки етап от жизнения цикъл. 

13. КИС, включително техническите и нетехническите мерки за нейната сигурност, се подлага на изпитване за сигурност 
по време на процеса на акредитация, за да се гарантира, че е постигнато необходимото ниво на осигуреност и да се 
удостовери, че КИС, включително техническите и нетехническите мерки за нейната сигурност, са правилно приложени, 
интегрирани и конфигурирани. 
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14. Оценки на сигурността, проверки и прегледи се извършват периодично по време на функционирането и поддръж
ката на КИС, както и при възникване на извънредни обстоятелства. 

15. Документацията по сигурността на КИС се развива по време на жизнения цикъл на системата като неразделна част 
от процеса за управление на промените. 

16. При необходимост изпълняваните от КИС процедури за регистрация се проверяват в рамките на процеса на акреди
тация. 

Б.3. Най-добри практики 

17. Органът по осигуреността на информацията (ООИ) развива най-добри практики за защита на класифицирана инфор
мация, с която се работи в КИС. Насоките за най-добри практики съдържат технически, физически, организационни и 
процедурни мерки за сигурност на КИС с доказана ефективност за противодействие на определени заплахи и уязвими 
места. 

18. Защитата на класифицирана информация, с която се работи в КИС, се усъвършенства въз основа на изводите, напра
вени от структурите, ангажирани с осигуреността на информацията. 

19. Разпространението и последващото прилагане на най-добри практики допринася за постигане на равностойно ниво 
на осигуреност на използваните от Секретариата на Парламента КИС, които работят с класифицирана информация. 

Б.4. Защита в дълбочина 

20. С оглед намаляване на риска за КИС се прилага съвкупност от технически и нетехнически мерки за сигурност, орга
низирани под формата на многослойна защита. Те включват: 

а)  възпиране: мерки за сигурност, имащи за цел възпиране на евентуален противник, който планира атака срещу КИС; 

б)  превенция: мерки за сигурност, имащи за цел възпрепятстване или блокиране на атаки срещу КИС; 

в)  разкриване: мерки за сигурност, имащи за цел откриване на извършена атака срещу КИС; 

г) устойчивост: мерки за сигурност, имащи за цел ограничаване на въздействието на извършена атака в рамките на мини
мално количество информация или активи на КИС и предотвратяване на по-нататъшни вреди; както и 

д)  възстановяване: мерки за сигурност, имащи за цел възстановяване на сигурната среда за работа на КИС. 

Степента на стриктност на тези мерки за сигурност се определя въз основа на оценка на риска. 

21. Компетентните органи, установени в насока за сигурност 1, гарантират, че могат да реагират на инциденти, които е 
възможно да надхвърлят организационните и националните граници по начин, че координират ответните реакции и 
обменят информация за тези инциденти и свързаните с тях рискове (компютърни способности за реагиране при извън
редни обстоятелства). 

Б.5. Принцип на минималност и най-малко привилегии 

22. С цел да се избегне ненужно излагане на риск, в отговор на оперативните изисквания се прилагат само основни 
функционални възможности, съоръжения и услуги. 

23. На ползвателите и автоматизираните процеси на КИС се дава само такъв достъп, привилегии или разрешения, които 
са необходими за изпълнение на задачите им, с оглед ограничаване на вредите в резултат от инциденти, грешки или нера
зрешено използване на ресурси на КИС. 
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Б.6. Повишаване на осведомеността по въпросите на осигуреността на информацията 

24. Познаването на риска и на наличните мерки за сигурност представлява първата линия на защита на сигурността на 
КИС. По-конкретно всички служители, които имат отношение към жизнения цикъл на КИС, включително ползвателите, 
разбират: 

а)  че пропуските в сигурността могат да нанесат значителни вреди на КИС, работещи с класифицирана информация; 

б) потенциалната вреда за други системи, която може да бъде предизвикана от взаимната свързаност и взаимната зависи
мост; както и 

в)  индивидуалната си отговорност за сигурността на КИС в зависимост от конкретната си роля в рамките на системите и 
процесите. 

25. Обучението и повишаването на осведомеността по въпросите на ОИ са задължителни за всички участващи служи
тели, включително висшето ръководство, членовете на Европейския парламент и ползвателите на КИС, с цел да се гаран
тира, че те осъзнават своите отговорности по отношение на сигурността. 

Б.7. Оценка и одобрение на информационно-технологични продукти за сигурност 

26. КИС за работа с информация с ниво на класификация CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET 
или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно ниво са защитени по начин, който да не допуска информацията да 
бъде компрометирана от неумишлени електромагнитни излъчвания („мерки за сигурност по Tempest“). 

27. Когато защитата на класифицираната информация се осигурява от криптографски продукти, такива продукти се 
удостоверяват от ОАС като одобрени от ЕС криптографски продукти. 

28. При предаване на класифицирана информация с електронни средства се използват одобрени криптографски 
продукти. Въпреки това изискване, при извънредни обстоятелства могат да се прилагат специфични процедури или специ
фични технически конфигурации, както е посочено в точки 41 — 44. 

29. Необходимата степен на доверие в мерките за сигурност, определена като степен на осигуреност, се определя в съот
ветствие с резултатите от процеса на управление на риска, съобразно съответните политики и насоки за сигурност. 

30. Степента на осигуреност се удостоверява чрез международно признати или национално одобрени процеси и методо
логии. Тук се включват преди всичко оценката, контролът и одитът. 

31. ОАС одобрява насоките за сигурност при квалифицирането и одобряването на некриптографски информационно- 
технологични продукти за сигурност. 

Б.8. Предаване в рамките на обезопасената зона 

32. Когато предаването на класифицирана информация е ограничено в рамките на обезопасената зона, може да се 
прибегне до некриптирано разпространение или криптиране на по-ниско ниво, в зависимост от резултатите от процеса на 
управление на риска и с одобрението на ОАС. 
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Б.9. Сигурност на взаимната свързаност на КИС 

33. Взаимна свързаност означава пряка връзка между две или повече информационно-технологични системи за целите 
на обмен на данни и други информационни ресурси в еднопосочен или многопосочен план. 

34. КИС третира всички взаимосвързани информационно-технологични системи като ненадеждни и прилага защитни 
мерки за контрол на обмена на класифицирана информация с всички останали КИС. 

35. По отношение на всички взаимни връзки на КИС с друга информационно-технологична система се спазват следните 
основни изисквания: 

a)  изискванията на дейността или оперативните изисквания за такива взаимни връзки се декларират и одобряват от 
компетентните органи; 

б)  въпросната взаимна връзка преминава през процес на управление на риска и акредитация и се нуждае от одобрението 
на компетентната ОАС; 

в)  по периметъра на КИС се създават системи за защита. 

36. Не се допуска взаимна свързаност между акредитирана КИС и незащитена или обществена мрежа, освен в случаите, 
когато КИС разполага с одобрени системи за защита, инсталирани за тази цел между КИС и незащитената или обществе
ната мрежа. Мерките за сигурност при такива взаимни връзки се разглеждат от компетентния по въпросите на осигуре
ността на информацията орган и се одобряват от компетентния ОАС. 

37. Когато незащитената или обществената мрежа се използва единствено като преносител и данните са криптирани 
чрез криптографски продукт на ЕС, удостоверен в съответствие с член 27, такава връзка не се счита за взаимна свързаност. 

38. Забранява се пряка или каскадна взаимна връзка с незащитена или обществена мрежа на КИС, акредитирана да 
работи с информация с ниво на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“ или с еквивалентно ниво или с ниво на 
класификация „SECRET UE/EU SECRET“ или с еквивалентно ниво. и. 

Б.10. Компютърни средства за съхранение 

39. Компютърните средства за съхранение се унищожават в съответствие с процедури, одобрени от компетентния орган 
по сигурността. 

40. Компютърните средства за съхранение се използват повторно, понижава се нивото им на класификация или се 
декласифицират в съответствие с инструкциите за обработка. 

Б.11. Извънредни обстоятелства 

41. Описаните по-долу специални процедури могат да се прилагат в извънредна ситуация, например в ситуация на пред
стояща или настояща криза, конфликт, състояние на война или при извънредни оперативни обстоятелства. 

42. Класифицираната информация може да се предава, като се използват криптографски продукти, одобрени за по-ниско 
ниво на класификация за сигурност, или без да се криптира, със съгласието на компетентния орган, в случай че евен
туално забавяне би причинило очевидно по-голяма вреда от тази, произтичаща от разкриване на класифицирания мате
риал, и ако: 

а)  изпращачът и получателят не притежават необходимите уреди за криптиране или не притежават никакви уреди за 
криптиране; както и 

б)  класифицираният материал не може да бъде изпратен своевременно с други средства. 
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43. Класифицираната информация, предавана при описаните в точка 41 обстоятелства, няма маркировки за сигурност 
или обозначения, които да я отличават от некласифицирана информация или от информация, която може да бъде защи
тена с наличен криптографски продукт. Получателите се уведомяват незабавно за нивото на класификация с други сред
ства. 

44. При прилагане на параграф 41 и 42 се изготвя доклад до компетентния орган. 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 4 

ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ: 

А. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата насока за сигурност определя принципите за сигурност за създаването на сигурна среда за правилно обрабо
тване на поверителната информация в Европейския парламент. Тези принципи, включително тези, отнасящи се до техни
ческата сигурност, се допълват от инструкциите за обработка. 

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА СИГУРНОСТТА 

1. Рискът по отношение на класифицираната информация се управлява като процес. Този процес има за цел да се уста
новят познатите рискове за сигурността, да се набележат мерки за сигурност с оглед свеждане на такива рискове до прием
ливо ниво, съгласно изложените в настоящата насока за сигурност основни принципи и минимални стандарти, и да се 
прилагат тези мерки в съответствие с концепцията за дълбочинна защита, определена в насока за сигурност 3. Ефектив
ността на тези мерки подлежи на постоянна оценка. 

2. Мерките за сигурност за защита на класифицираната информация за целия ѝ жизнен цикъл съответстват по-конкретно 
на нивото на класификацията ѝ за сигурност, формата и обема на съответната информация или материалите, местоположе
нието и конструкцията на структурите, в които се намира класифицираната информация, както и оценката на местно ниво 
на риска от злонамерени и/или престъпни действия, включително шпионаж, саботаж и тероризъм. 

3. Плановете за действие при извънредни ситуации отчитат необходимостта от защита на класифицираната информация 
в извънредни ситуации, за да се предотврати неразрешен достъп, разкриване или загуба на интегритета или наличността. 

4. В плановете за непрекъснатост на дейността се включват мерки за предотвратяване и възстановяване с оглед да се 
намали въздействието на сериозни системни грешки или инциденти при работа с класифицираната информация и нейното 
съхранение. 

В. ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

5. С нивото на класификация или маркиране, което се дава на информацията, се определя нивото на защита, което ще ѝ 
бъде осигурено по отношение на физическата сигурност. 

6. Информацията, за която има основания да бъде класифицирана, се маркира и обработва като такава, независимо от 
формата, под която е представена. Получателите на тази информация са ясно информирани за нейното класифициране 
или чрез маркиране с маркировка за сигурност (ако тя се предоставя в писмена форма — на хартиен носител или чрез 
КИС), или чрез обявяване (ако тя се предоставя в устна форма — в разговор или презентация). Класифицираните мате
риали се маркират физически, така че това да позволи лесното идентифициране на класификацията за сигурност. 

7. При никакви обстоятелства поверителната информация не се чете на публични места, когато би могло да бъде видяна 
от лице, което не е необходимо да е запознато с нея, напр. влакове, самолети, кафенета, питейни заведения и т.н. Тя не се 
оставя в хотелски сейфове или стаи, нито без надзор на публични места. 
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Г. ОТГОВОРНОСТИ 

8. ОКИ отговаря за гарантиране на физическата сигурност при управлението на поверителната информация, депозирана 
в неговите обезопасени съоръжения. ОКИ отговаря също така за управлението на обезопасените си съоръжения.. 

9. Физическата сигурност при управлението на информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ 
или с еквивалентно ниво и на „другата поверителна информация“ е отговорност на съответния парламентарен 
орган/титуляр на мандатна длъжност. 

10. Дирекцията по охраната и оценка на риска осигурява личната сигурност и разрешенията за достъп, необходими за 
обезопасената работа с поверителна информация в Европейския парламент. 

11. ДИТ предоставя експертни съвети и гарантира, че всички създадени или използвани КИС са в пълно съответствие с 
насока за сигурност 3 и съответните инструкции за обработване. 

Д. ОБЕЗОПАСЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

12. Може да се инсталират обезопасени съоръжения в съответствие с техническите стандарти за сигурност и в съответс
твие с нивото, дадено на поверителната информация съгласно член 7. 

13. Обезопасените съоръжения се удостоверяват от ОАС и валидират от органа по сигурността. 

Е. СПРАВКИ В ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

14. Когато информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „друга пове
рителна информация“ е депозирана в ОКИ и в нея трябва да се направи справка извън обезопасената зона, ОКИ предава 
копие на надлежно оправомощената служба, която гарантира, че справките и работата с въпросната информация е в съот
ветствие с член 8, параграф 2 и член 10 от настоящото решение и надлежните инструкции за обработка. 

15. Когато информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или еквивалентно ниво и „друга пове
рителна информация“ е депозирана в парламентарен орган/ титуляр на мандатна длъжност, различен от ОКИ, секрета
риатът на този парламентарен орган/титуляр на мандатна длъжност гарантира, че справките и работата с въпросната 
информация е в съответствие с член 7, параграф 3, член 8, параграфи 1, 2 и 4, член 9, параграфи 3, 4 и 5, член 10, пара
графи 2 до 6 и член 11 от настоящото решение и надлежните инструкции за обработка. 

16. Когато трябва да се извърши справка с информация с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, 
SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или с еквивалентно ниво в обезопасената зона, ОКИ гарантира, 
че справките и работата с въпросната информация е в съответствие с членове 9 и 10 от настоящото решение и надлежните 
инструкции за обработка. 

Ж. ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ 

17. Техническите мерки за сигурност са отговорност на ОАС, който определя в надлежните инструкции за обработка 
специфичните технически мерки за сигурност, които се прилагат. 

18. Обезопасените читални за справки с информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с 
еквивалентно ниво и с „друга поверителна информация“ изпълняват специфичните технически мерки за сигурност, предви
дени в инструкциите за обработка. 
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19. Обезопасената зона включва следните структури: 

а)  зала за контролиране на достъпа, която се инсталира в съответствие с техническите мерки за сигурност, предвидени в 
инструкциите за обработка. Достъпът до тази структура се вписва в регистър. Залата за контролиране на достъпа отго
варя на високи стандарти по отношение на идентификацията на лицата, които имат достъп, извършването на видеоза
писи, предоставянето на безопасно място за съхранение на лични вещи, които не се допускат в обезопасените зали 
(телефони, химикалки и др.); 

б) комуникационна зала за предаване или получаване на класифицирана информация, включително криптирана класифи
цирана информация, в съответствие с насоката за сигурност 3 и съответните инструкции за обработването на информа
цията; 

в)  обезопасен архив, в който се използват отделни одобрени и сертифицирани контейнери за информацията с ниво на 
класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ и „SECRET EU/EU SECRET“ или с 
еквивалентно ниво. Информацията с ниво на класификация „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“ или с еквивалентно ниво 
се поставя в отделна зала в специален сертифициран контейнер. Единственото друго оборудване, което се намира в 
тази отделена зала, е бюрото, което се използва от ОКИ за работа с архива; 

г)  регистрационна зала, в която се предоставят необходимите средства, за да се гарантира, че регистрацията може да се 
извърши на хартиен носител или по електронен път, и която следователно разполага с необходимото обезопасено 
оборудване за инсталиране на подходящите комуникационни и информационни системи. Единствено регистрацион
ната зала може да съдържа одобрени и акредитирани уреди за възпроизвеждане (за снемане на копия на хартиен 
носител или в електронен вид). В инструкциите за обработка се уточнява кои уреди за възпроизвеждане са одобрени и 
акредитирани. В регистрационната зала се предоставя същопространство, необходимо за съхраняване и обработване на 
акредитирани материали, които да позволяват маркирането, копирането и изпращането на класифицирана информация 
във физически вид според нивото на класификация. Всички акредитирани материали се определят от ОКИ и се акреди
тират от ОАС в съответствие с препоръката, получена от оперативния орган по осигуреността на информацията. Реги
страционната зала е оборудвана също с акредитиран уред за унищожаване на информация, одобрен за най-високото 
ниво на класификация, съгласно описанието в инструкциите за обработка. Преводът на информация с ниво на класи
фикация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL EU“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или 
еквивалентно ниво се извършва в регистрационната зала в целесъобразната и акредитирана система. Регистрационната 
зала предоставя условия за едновременна работа на максимално двама преводачи по един и същи документ. В залата 
присъства и служител от ОКИ; 

д)  читалня за индивидуални справки във връзка с класифицирана информация от надлежно оправомощени лица. В 
читалнята има достатъчно пространство за две лица, включително за служител от ОКИ, който присъства през цялото 
време на справката. Нивото на сигурност за тази зала е адекватно за целите на справки в информацията с ниво на 
класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или с 
еквивалентно ниво на класификация. Читалнята може да бъде оборудвана със системата „TEMPEST“, което при необхо
димост да позволява справка по електронен път, в съответствие с нивото на класификация на съответната информация; 

е)  заседателна зала, в която могат да се поберат максимално 25 души за целите на обсъждането на информация с ниво 
на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, „SECRET EU/EU SECRET“ или с еквивалентно ниво. Заседател
ната зала предоставя необходимите технически обезопасени и сертифицирани съоръжения за устен превод на и от 
максимално два езика. Когато не се използва за заседания, заседателната зала може да се използва и като допълнителна 
читалня за индивидуални справки. В извънредни случаи ОКИ може да разреши на две или повече оправомощени лица 
да извършат справка, свързана с класифицирана информация, доколкото нивото на разрешението и необходимостта от 
знаене на информацията са еднакви за всички лица в залата. Не повече от четири лица могат да бъдат допуснати да 
извършат справка, свързана с класифицирана информация, по едно и също време. Присъствието на служители от ОКИ 
се засилва; 

ж)  технически обезопасени зали, в които се помещават цялото техническо оборудване, свързано със сигурността на цялата 
обезопасена зона, и обезопасените сървъри. 

20. Обезопасената зона отговаря на действащите международни стандарти за сигурност и се сертифицира от Дирекцията 
по охраната и оценка на риска. Обезопасената зона разполага със следното минимално необходимо техническо оборудване 
в областта на сигурността: 

а)  алармени системи и системи за контрол на сигурността; 

б)  оборудване за безопасност и аварийни системи (двупосочна предупредителна система); 
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в)  система за видео наблюдение (CCTV); 

г)  алармена система против проникване; 

д)  контрол върху достъпа (включително система за сигурност, използваща биометрични данни); 

е)  контейнери; 

ж)  метални каси; 

з)  електромагнитна защита. 

21. Когато са необходими допълнителни технически мерки за сигурност, ОАС може да добави такива, като действа в 
тясно сътрудничество с ОКИ и след като е взел одобрението на органа по сигурността. 

22. Инфраструктурното оборудване може да бъде свързано с общите системи за управление на сградата, в която се 
намира обезопасената зона. При все това оборудването за сигурност, предназначено за контрол върху достъпа и за целите 
на ОКИ, е независимо от всички други съществуващи системи в Европейския парламент. 

З. ИНСПЕКЦИИ В ОБЕЗОПАСЕНАТА ЗОНА 

23. Инспекциите в обезопасената зона се извършват редовно от ОАС по искане от страна на ОКИ. 

24. ОАС изготвя и актуализира контролен списък с въпроси, които трябва да се проверят по време на инспекцията в 
съответствие с инструкциите за обработка. 

И. ПРЕНОС НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

25. Поверителната информация се пренася, скрита от погледа, и не съдържа признаци за поверителния характер на 
съдържанието й в съответствие с инструкциите за обработка. 

26. Единствено куриери или служители със съответното ниво на разрешение, свързано със сигурността, могат да 
пренасят информация с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET или с еквивалентно ниво. 

27. Поверителна информация може да се пренася само от външна поща или на ръка извън сградата единствено в съот
ветствие с условията, предвидени в инструкциите за обработка. 

28. Информацията с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET или с еквивалентно ниво не се изпраща никога чрез електронна поща или факс, дори чрез 
„обезопасена“ система за електронна поща или факс машина със система за криптиране. Информацията с ниво на класифи
кация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и друга поверителна информация може да се изпраща чрез 
електронна поща, като се използва акредитирана система за криптиране. 

Й. СЪХРАНЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

29. Нивото на класификация или маркировка на поверителна информация определя нивото на защита, с която тя се 
ползва с оглед на нейното съхраняване. Тя се съхранява в сертифицираното за тази цел оборудване в съответствие с 
инструкциите за обработка. 
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30. Информацията с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „другата повери
телна информация“: 

а)  се съхранява в стандартен стоманен шкаф, който се заключва, или в офис или работно помещение, когато тя не се 
използва на практика; 

б)  не се оставя без надзор, освен ако тя е надлежно заключена и съхранявана; 

в)  не се оставя върху бюро, маса и др. по начин, при който неоправомощени лица, напр. посетители, чистачи, служители 
по поддръжката и др., могат да я прочетат или вземат; 

г)  не се показва на неоправомощени лица и не се обсъжда с такива лица. 

31. Информацията с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ или с еквивалентно ниво и „друга повери
телна информация“ се съхранява единствено в секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност или 
в ОКИ в съответствие с инструкциите за обработка. 

32. Информацията с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET или с по-високо или еквивалентно ниво: 

а)  се съхранява в обезопасената зона в сейф или в блиндирано помещение. По изключение, например ако ОКИ е затворен, 
тя може да се съхранява в одобрен и сертифициран сейф на службите по охрана; 

б)  не се оставя без надзор в рамките на обезопасената зона по което и да време, без първо да е била заключена в одобрен 
сейф (дори и при най-кратко отсъствие); 

в)  не се оставя върху бюро, маса и др. по начин, при който неоправомощено лице може да я прочете или вземе, дори ако 
отговорният служител на Отдела за класифицирана информация присъства в залата. 

Когато документ, съдържащ класифицирана информация, се изготвя в електронен вид в рамките на обезопасената зона, 
компютърът се заключва и не се разрешава достъп до екрана, ако създателят на документа или отговорният служител на 
ОКИ напусне залата (дори при съвсем кратко отсъствие). Автоматичното блокиране на компютъра след изтичането на 
няколко минути не се счита за достатъчна мярка. 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 5 

ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ 

A. ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Настоящата насока за сигурност се отнася единствено до класифицираната информация. 

2. В нея се определят разпоредбите за прилагане на общите минимални стандарти по приложение I, част 1 от настоя
щото решение. 

3. „Индустриална сигурност“ е прилагането на мерки за гарантиране на защитата на класифицирана информация от 
изпълнители или подизпълнители по време на преговори за сключване на договор и през целия жизнен цикъл на класи
фицираните договори. При такива договори не се допуска достъп до информация с ниво на класификация „TRÉS SECRET 
UE/EU TOP SECRET“. 

4. В качеството си на възложител Европейският парламент гарантира, че при възлагане на класифицирани договори на 
индустриални или други образувания се спазват минималните стандарти за индустриална сигурност, установени в настоя
щото решение и посочени в договора. 
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Б. ЕЛЕМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА, В КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ДОГОВОРИ 

Б.1. Ръководство за класифициране за целите на сигурността 

5. Преди да обяви търг за възлагане на класифициран договор или да възложи такъв договор, Европейският парламент, в 
качеството си на възложител, определя класификацията за сигурност на информацията, която се предоставя на участни
ците в търга и на изпълнителите, както и класификацията за сигурност на информацията, която се създава от изпълнителя. 
За тази цел Европейският парламент изготвя ръководство за класифициране за целите на сигурността, което да се ползва 
при изпълнението на договора. 

6. При определяне на нивото на класификация за сигурност на различните елементи на класифицирания договор се 
прилагат следните принципи: 

а)  при изготвяне на ръководството за класифициране за целите на сигурността Европейският парламент взема предвид 
всички съответни аспекти на сигурността, включително нивото на класификация за сигурност, определено за информа
цията, която е предоставена и одобрена от създателя на информацията за ползване при изпълнението на договора; 

б) общото ниво на класификация за сигурност на договора не може да бъде по-ниско от най-високото ниво на класифи
кация на който и да е от неговите елементи. 

Б.2. Писмо относно аспектите на сигурността 

7. Свързаните с договора изисквания за сигурност се описват в писмо относно аспектите на сигурността. Когато това е 
уместно, писмото относно аспектите на сигурността включва ръководството за класифициране за целите на сигурността и 
представлява неразделна част от класифицирания договор за изпълнение или подизпълнение. 

8. В писмото относно аспектите на сигурността се съдържат разпоредби, изискващи от изпълнителя и/или подизпълни
теля да спазва минималните стандарти, установени в настоящото решение. Неспазването на тези минимални стандарти 
може да представлява достатъчно основание за прекратяване на договора. 

B.3. Инструкции за сигурност на програмата/проекта 

9. В зависимост от обхвата на програмите или проектите, включващи достъп до класифицирана информация на ЕС или 
обработване или съхранение на тази информация, определеният за управление на програмата или проекта възложител 
може да изготви специфични инструкции за сигурност на съответната програма или проект. 

В. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА СТРУКТУРИТЕ 

10. Удостоверението за сигурност на дадена структура се издава от НОС или друг компетентен орган по сигурността на 
държавата членка, за да се удостовери в съответствие с националните законови и подзаконови актове, че дадена инду
стриална или друга структура е в състояние да осигури в рамките на структурите си защита на класифицираната инфор
мация на ЕС на ниво на класификация CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или SECRET UE/EU SECRET или негов еквива
лент. Това удостоверение се представя на Европейския парламент, в качеството му на възложител, преди на 
изпълнителя/подизпълнителя или на потенциалния изпълнител или подизпълнител да бъде предоставен или даден достъп 
до класифицирана информация на ЕС. 

11. При удостоверяването на сигурността на дадена структура: 

а)  се извършва оценка на индустриалната или друга структура като цяло; 

б)  се извършва оценка на собствеността, контрола и/или потенциала за странично влияние, които могат да се считат за 
риск за сигурността; 
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в)  се проверява дали индустриалната или друга единица е инсталирала система за сигурност в рамките на структурата, 
която обхваща всички подходящи мерки за сигурност, необходими за защитата на информация или материал с ниво на 
класификация CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или SECRET UE/EU SECRET, в съответствие с изискванията, устано
вени в настоящото решение; 

г)  се проверява дали статусът, от гледна точка на сигурността, на ръководството, собствениците и служителите, от които 
се изисква да имат достъп до информация с ниво на класификация СОNFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или SECRET 
UE/EU SECRET, е установен съгласно изискванията на настоящото решение; 

д)  се проверява дали индустриалната или друга структура е назначила служител по сигурността на структурата, който 
отговаря пред ръководството за прилагане на задълженията в областта на сигурността в рамките на съответната струк
тура. 

12. Когато е уместно, Европейският парламент, в качеството си на възложител, уведомява съответния национален орган 
по сигурността или друг компетентен орган по сигурността, че на предварителния етап или за изпълнението на договора 
се изисква да се удостовери сигурността на структурата. В рамките на предварителния етап се изисква удостоверение за 
сигурността на структура или разрешение за достъп на персонала, ако в процеса на представяне на оферта трябва да се 
предостави класифицирана информация на ЕС с ниво на класификация CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или SECRET 
UE/EU SECRET. 

13. Възложителят не възлага класифициран договор на предпочитан участник в търга, преди да е получил потвърждение 
от НОС или друг компетентен орган по сигурността на държавата членка, в която е регистриран съответният изпълнител 
или подизпълнител, че е издадено съответното удостоверение за сигурност на дадена структура, ако такова удостоверение 
е необходимо. 

14. Всеки компетентен орган по сигурността, издал удостоверението за сигурност на дадена структура, уведомява Евро
пейския парламент, в качеството му на възложител, за всички промени, засягащи удостоверението за сигурност на структу
рата. При договори за подизпълнение се информира съответно компетентният орган по сигурността. 

15. Отнемането на удостоверението за сигурност на дадена структура от съответния национален орган по сигурността 
или друг компетентен орган по сигурността представлява достатъчно основание за Европейския парламент, в качеството 
му на възложител, да прекрати класифициран договор или да изключи участник от търга. 

Г. КЛАСИФИЦИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

16. Когато на участник в търга се предоставя класифицирана информация на ЕС на предварителния етап, поканата за 
представяне на оферта съдържа разпоредба, задължаваща участниците в търга, които не са представили оферта и/или не са 
избрани, да върнат всички класифицирани документи в определен срок. 

17. След възлагането на класифициран договор за изпълнение или подизпълнение Европейският парламент, в качеството 
си на възложител, уведомява НОС на изпълнителя и/или подизпълнителя или друг компетентен орган по сигурността за 
разпоредбите за сигурност на класифицирания договор. 

18. При прекратяване на такъв договор Европейският парламент, в качеството си на възложител (и/или по целесъобраз
ност компетентният орган по сигурността при договори за подизпълнение), уведомява своевременно НОС или съответно 
друг компетентен орган по сигурността на държавата членка, в която е регистриран изпълнителят или подизпълнителят. 

19. Като общо правило при прекратяване на класифицирания договор за изпълнение или за подизпълнение изпълни
телят или подизпълнителят е длъжен да върне на възложителя цялата класифицирана информация, която му е била 
предоставена. 

20. Конкретните разпоредби за разпореждане с класифицирана информация по време на изпълнението на договора или 
при неговото прекратяване се посочват в писмото относно аспектите на сигурността. 
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21. В случаите, в които на изпълнител или подизпълнител е разрешено да задържи класифицирана информация след 
прекратяване на договора, той продължава да спазва установените в настоящото решение минимални стандарти и да 
осигурява защита на поверителността на класифицираната информация на ЕС. 

22. Условията, при които изпълнителят може да възлага договора за подизпълнение, се определят в условията за търга и 
в договора. 

23. За да предостави за подизпълнение части от класифициран договор, изпълнителят получава разрешение от Европей
ския парламент в качеството му на възложител. Договор за подизпълнение не може да бъде възлаган на индустриални 
или други единици, регистрирани в трета държава, която не е сключила споразумение за сигурност на информацията със 
Съюза. 

24. Изпълнителят носи отговорност за осигуряване на спазването на установените в настоящото решение минимални 
стандарти за сигурност по време на извършването на всички подизпълнителски дейности и не предоставя класифицирана 
информация на ЕС на подизпълнителя без предварителното писмено съгласие на възложителя. 

25. По отношение на класифицираната информация, която е създадена от изпълнител или подизпълнител или с която 
те работят, правата на създател се упражняват от възложителя. 

Д. ПОСЕЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КЛАСИФИЦИРАНИ ДОГОВОРИ 

26. Когато за целите на изпълнение на класифициран договор е необходимо Европейският парламент, изпълнители или 
подизпълнители да получат на взаимна основа достъп до информация с ниво на класификация CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL или SECRET UE/EU SECRET в помещенията си, се уреждат посещения, като се поддържа връзка с НОС или 
друг съответен компетентен орган по сигурността. В контекста на конкретни проекти обаче НОС могат да постигнат също 
така съгласие по процедура, при която такива посещения да могат да се организират пряко. 

27. Всички посетители разполагат със съответното разрешение за достъп и отговарят на изискването за „необходимост да 
се знае“ за получаване на достъп до класифицирана информация, свързана с договора с Европейския парламент. 

28. На посетителите се предоставя достъп единствено до класифицирана информация, свързана с целите на посеще
нието. 

Е. ПРЕДАВАНЕ И ПРЕНОС НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

29. По отношение на предаването на класифицирана информация чрез електронни средства се прилагат съответните 
разпоредби от насока за сигурност 3. 

30. По отношение на преноса на класифицирана информация се прилагат съответните разпоредби от насока за сигур
ност 4 и съответните инструкции за обработка. 

31. При определяне на мерките за сигурност при транспортиране на класифицирани материали като товар се прилагат 
следните принципи: 

a)  сигурността се осигурява на всеки етап по време на транспорта от пункта на произход до крайното местоназначение; 

б)  степента на защита, предоставена за дадена пратка, се определя от най-високото ниво на класификация за сигурност на 
материала, който се съдържа в нея; 

в)  за предоставящите транспорта компании се получава удостоверение за сигурността на структурите на съответното ниво. 
В такива случаи персоналът, обработващ пратката, е бил подложен на проучване за надеждност в съответствие с прило
жение I; 
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г)  преди трансграничен пренос на материали, класифицирани с ниво CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET или друго равностойно обозначение, изпращачът изготвя план за пренос, който се одобрява от генералния 
секретар; 

д)  пътуванията, доколкото това е възможно, се извършват от определена точка на тръгване до определена точка на 
пристигане и толкова бързо, колкото позволяват обстоятелствата; 

е)  по възможност маршрутите преминават през територията на държави членки. 

Ж. ПРЕДАВАНЕ НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, УСТАНОВЕНИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 

32. Класифицирана информация се предава на изпълнители и подизпълнители, установени в трети държави, в съответс
твие с мерките за сигурност, договорени между Европейския парламент в качеството му на възложител и съответната трета 
държава, в която е регистриран изпълнителят. 

З. ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ С НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ 

33. Като по целесъобразност поддържа връзка с НОС на съответната държава членка, Европейският парламент в каче
ството си на възложител има право да извършва посещения на структурите на изпълнителя/подизпълнителя на основание 
на договорните разпоредби с цел да се увери, че са осъществени съответните мерки за сигурност за защита на класифици
рана информация на ЕС с ниво на класификация за сигурност „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, както се изисква съгласно 
сключения договор. 

34. В необходимата съобразно националните законови и подзаконови актове степен НОС или други компетентни органи 
по сигурността биват уведомявани от Европейския парламент в качеството му на възложител относно договори за изпъл
нение или подизпълнение, съдържащи информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. 

35. Не се изисква удостоверение за сигурност на структура, нито разрешение за достъп за изпълнители или подизпълни
тели и техния персонал при договори, възлагани от Европейския парламент, които съдържат информация с ниво на класи
фикация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. 

36. В качеството си на възложител Европейският парламент разглежда отговорите на поканите за представяне на оферти 
за договори, изискващи достъп до информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, независимо от 
евентуалните изисквания за удостоверяване на сигурността на структурите или разрешаване на достъпа на персонала 
съгласно националните законови и подзаконови актове. 

37. Условията, при които изпълнителят може да възлага договора за подизпълнение, се определят в условията за търга и 
в договора. 

38. Когато един договор включва обработване на информация с ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ в 
рамките на комуникационни и информационни системи, с които оперира изпълнител, Европейският парламент в каче
ството си на възложител гарантира включването в договора за изпълнение или подизпълнение на необходимите техни
чески и административни изисквания за акредитация на комуникационните и информационните системи, съизмерими с 
оценката на риска, като се вземат предвид всички съответни фактори. Обхватът на акредитацията на тези комуникационни 
и информационни системи се съгласува между възложителя и съответния НОС. 

НАСОКА ЗА СИГУРНОСТ 6 

НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА, ЗАГУБА ИЛИ КОМПРОМЕТИРАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. До нарушение на сигурността се стига в резултат на действие или бездействие в разрез с настоящото решение, което 
може да застраши или компрометира поверителна информация. 
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2. Компрометиране на класифицирана информация настъпва, когато тя изцяло или отчасти е попаднала у лица, които 
нямат разрешение за това, т.е. лица, които нито имат съответното разрешение за достъп до секретни материали, нито е 
„необходимо да знаят“, или когато съществува вероятност това вече да се е случило. 

3. Поверителна информация може да бъде компрометирана вследствие на невнимание, небрежност или недискретност, 
както и вследствие на дейността на служби, чийто обект е Съюзът, или на подривни организации. 

4. Когато генералният секретар открие или получи информация за доказано или предполагаемо нарушение на сигур
ността, загуба или компрометиране във връзка с поверителна информация, той/тя: 

а)  установява фактите; 

б)  извършва оценка и свежда до минимум нанесената вреда; 

в)  предприема мерки за предотвратяване на повторно нарушение; 

г)  уведомява компетентния орган на третото лице или държавата членка, която е създала или предала поверителната 
информация. 

Ако е засегнат член на Европейския парламент, генералният секретар действа в сътрудничество с председателя на Европей
ския парламент. 

Ако информацията е получена от друга институция на Съюза, генералният секретар действа в съответствие с подходящите 
за случая мерки за сигурност за класифицирана информация и установените условия, определени съгласно Рамковото 
споразумение с Комисията или Междуинституционалното споразумение със Съвета. 

5. Всички лица, от които се изисква да обработват поверителна информация, биват информирани подробно за процеду
рите за сигурност, опасностите, свързани с недискретните разговори, и техните отношения със средствата за масово осведо
мяване и по целесъобразност те подписват декларация, в която заявяват, че няма да разкриват съдържанието на повери
телна информация пред трети лица, че ще съблюдават задълженията за защита на класифицираната информация и че 
съзнават последиците от неспазването на тези изисквания. Достъпът или използването на класифицирана информация от 
лице, което не е било информирано и което не е подписало съответната декларация, се счита за нарушение на сигур
ността. 

6. Членовете на Европейския парламент, длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители на Парла
мента, работещи за политическите групи, или изпълнителите докладват незабавно на генералния секретар за всяко забеля
зано от тях нарушение на сигурността, загуба или компрометиране на поверителна информация. 

7. Лице, което е отговорно за компрометирането на поверителна информация на ЕС, подлежи на дисциплинарно нака
зание в съответствие с правилата и разпоредбите в тази област. Тези мерки не засягат предприемането на правни мерки, 
които може да бъдат предприети в съответствие с приложимото право. 

8. Без да се засяга предприемането на други правни мерки, нарушенията, извършени от длъжностни лица на Европей
ския парламент или от други служители на Парламента, работещи за политическите групи, водят до прилагане на проце
дурите и санкциите, предвидени в дял IV от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условия за работа 
на другите служители на Съюза. 

9. Без да се засяга предприемането на други правни мерки, нарушенията, извършени от членове на Европейския парла
мент, се разглеждат в съответствие с член 9, параграф 2 и членове 152, 153 и 154 от Правилника за дейността на Евро
пейския парламент.  
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

ПРОЦЕДУРА ПО РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА 

ДОКЛАДИ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА 
 

РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ 

 

ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2002 г.1 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ, 

 

 

като взе предвид членове 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216, параграф 2 и член 220, 

параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент; 

 

 

РЕШИ 

 

 

Член 1  

Общи разпоредби 

 

Приложно поле 

 

1. Настоящото решение се прилага за следните видове доклади по собствена 

инициатива:  

 

а) законодателни доклади по собствена инициатива, изготвени съобразно член 225 

от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 46 от Правилника за 

дейността на Европейския парламент; 

 

б) стратегически доклади, изготвени въз основа на незаконодателни стратегически 

и приоритетни инициативи, включени в работната програма на Комисията; 
 

в) незаконодателни доклади по собствена инициатива, които не са изготвени въз 

основа на документ на друга институция или орган на Европейския съюз или са 

изготвени въз основа на документ, изпратен на Парламента за сведение, без да се 

засяга член 2, параграф 3; 
 

г) годишни доклади за дейността и мониторингови доклади, както са изброени в 

приложение 1)2 ;3  

                                                 
1  Настоящото решение е изменено с решение на Председателския съвет от 26 юни 2003 г. и е 

консолидирано на 3 май 2004 г. То беше отново изменено в резултат на решения, приети на пленарни 

заседания на 15 юни 2006 г. и на 13 ноември 2007 г., както и с решения на Председателския съвет от 14 

февруари 2008 г., 15 декември 2011 г., 6 март 2014 г. и от 7 април 2016 г., с коригендум от 15 юли 2016 г. 

и  с решение на Председателския съвет от 3 април 2019 г. 
2  Парламентарни комисии, които предвиждат изготвянето на годишни доклади за дейността и 

мониторингови доклади по член 132, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент 

или други правни разпоредби (включени в приложение 2), трябва предварително да уведомят за това 

Съвета на председателите на комисии, като посочат по-специално съответното правно основание, 

произтичащо от Договорите и от други правни разпоредби, включително тези на Правилника за 

дейността на Европейския парламент. Съветът на председателите на комисии уведомява впоследствие 
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д) Доклади за изпълнението относно транспонирането в националното право, 

прилагането и изпълнението на Договорите и на друго законодателство на 

Съюза, на инструменти с необвързваща правна сила и на действащи 

международни споразумения или на такива, подлежащи на временно 

изпълнение4. 

 

Квота 

 

2. През първата половина на парламентарен мандат всяка от парламентарните 

комисии може да изготвя едновременно до шест доклада по собствена инициатива. 

За комисиите, към които има подкомисии, посочената квота нараства с три доклада 

за всяка подкомисия. Посочените допълнителни доклади следва да бъдат изготвени 

от подкомисията. 

 

През втората половина на парламентарен мандат всяка от парламентарните 

комисии може да изготвя едновременно до три доклада по собствена инициатива. 

За комисиите, към които има подкомисии, посочената квота нараства с два доклада 

за всяка подкомисия. Посочените допълнителни доклади следва да бъдат изготвени 

от подкомисията. 

 

Посочените ограничения не се отнасят за: 

 

 законодателни доклади по собствена инициатива; 

 

 доклади за изпълнение (всяка комисия може да изготвя такъв доклад във 

всеки един момент). 

 

Минимален срок преди приемане 

 

3. Искащата разрешение парламентарна комисия не може да приема въпросния 

доклад по-рано от три месеца след датата на разрешението или, в случай на 

уведомление, преди изтичането на трите месеца след датата на заседанието на 

Съвета на председателите на комисии, на което докладът е бил обявен. 

 

 

Член 2  

Условия за даване на разрешение 

 

1. Предложеният доклад не трябва да е посветен на теми, които попадат главно в 

сферата на аналитични и изследователски дейности и могат да бъдат разгледани по 

друг начин, например чрез научни изследвания. 

 

2. Предложеният доклад не трябва да бъде посветен на теми, по които през 

предходните дванайсет месеца вече е бил приет доклад в пленарно заседание, освен 

                                                                                                                                                             
Председателския съвет за тях. Такива доклади следва да се разрешават автоматично и не подлежат на 

квотата по член 1, параграф 2. 
3  В решението си от 7 април 2011 г. Председателският съвет заяви, че доклади по собствена инициатива, 

изготвени въз основа на доклади за годишна дейност и за наблюдение, изброени в Приложение 1 и 2 към 

настоящото решение, се разглеждат като стратегически доклади по смисъла на член 52, параграф 5, втора 

алинея от Правилника за дейността. 
4  Виж приложение 3 към настоящото решение. 
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когато в изключителни случаи това е оправдано от наличието на нови данни. 

 

3. По отношение на доклади, които се изготвят въз основа на документ, изпратен на 

Парламента за сведение, са в сила следните условия: 

 

 основният документ трябва да е официален документ, който произхожда от 

институция или орган на Европейския съюз, и трябва 

 

а) да е изпратен официално на Парламента за консултация или сведение, или 

б) да е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз за целите на 

консултации със заинтересовани страни, или 

в) да е официално представен на Европейския съвет; 

 

 документът трябва да е бил предоставен на всички официални езици на 

Европейския съюз; и 

 

 искането на разрешение трябва да бъде внесено не по-късно от четири месеца 

след датата, на която съответният документ е бил изпратен на Парламента или 

на която е бил публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. 

 

 

Член 3  

Процедура 

 

Автоматично разрешение 

 

1. След уведомяване на Съвета на председателите на комисии за искането, разрешение 

се предоставя автоматично за: 

 

 доклади за изпълнение;  

 

 годишните доклади за дейността и мониторинговите доклади, изброени в 

приложение 1. 

 

Роля на Съвета на председателите на комисии 

 

2. Надлежно обосновани искания за разрешение се изпращат до Съвета на 

председателите на комисии, който проверява тяхната съвместимост с посочените в 

членове 1 и 2 критерии и с установената в член 1 квота. Всички такива искания 

съдържат указание за вида на доклада и точното му наименование, както и 

евентуално за основния документ/основните документи. 

 

3. Разрешения за изготвянето на стратегически доклади се одобряват от Съвета на 

председателите на комисии след разрешаване на всички спорове за правомощия по 

въпроса. Председателският съвет може, при конкретно искане от страна на 

политическа група, да отмени такива разрешения в рамките на четири 

парламентарни работни седмици.  

 

4. Съветът на председателите на комисии изпраща на Председателския съвет исканията 

за разрешения за изготвянето на законодателни и незаконодателни доклади по 

собствена инициатива, за които е преценено, че отговарят на определените критерии 

и квоти. В същото време, Съветът на председателите на комисии уведомява 
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Председателския съвет за всички годишни доклади за дейността и мониторингови 

доклади, изброени в приложения 1 и 2, доклади за изпълнение и стратегически 

доклади, за които е било дадено разрешение. 

 

Разрешение на Председателския съвет и решаване на спорове за правомощия 

 

5. Председателският съвет взема решение по искания за разрешение за изготвянето на 

законодателни и незаконодателни доклади по собствена инициатива в рамките на 

четири парламентарни работни седмици след изпращането им от Съвета на 

председателите на комисии, освен ако по изключение не реши да удължи срока. 

 

6. Ако правомощията на дадена комисия за изготвяне на доклад бъдат оспорени, 

Председателският съвет се произнася в срок от шест парламентарни работни седмици 

въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии или, ако такава 

препоръка не е налице, на неговия председател. Ако в този срок Председателският 

съвет не е взел решение, препоръката се счита за одобрена.  

 

 

Член 4 

Прилагане на член 54 от Правилника за дейността на Европейския парламент – 

процедура с асоциирани комисии 

 

1. Исканията за прилагане на член 54 от Правилника за дейността на Европейския 

парламент се представят не по-късно от понеделника преди заседанието на Съвета на 

председателите на комисии, на което се разглеждат исканията за разрешение за 

изготвянето на доклади по собствена инициатива. 

 

2. Съветът на председателите на комисии разглежда исканията за изготвяне на доклади 

по собствена инициатива и за прилагане на член 54 на месечното си заседание.  

 

3. Ако заинтересованите комисии не са стигнали до споразумение по искането за 

прилагане на член 54, Председателският съвет взема решение в срок от шест 

парламентарни работни седмици въз основа на препоръка на Съвета на 

председателите на комисии или, ако такава препоръка не е налице, на своя 

председател. Ако в този срок Председателският съвет не е взел решение, препоръката 

се счита за одобрена. 

 

 

Член 5 

Заключителни разпоредби 

 

1. Към края на парламентарния мандат искания за разрешаване на изготвянето на 

доклади по собствена инициатива трябва да се представят не по-късно от месец юли 

на годината, предшестваща изборите. След тази дата разрешения относно искания се 

дават единствено по изключение и при надлежна обосновка. 

 

2. Съветът на председателите на комисии представя пред Председателския съвет доклад 

относно напредъка на докладите по собствена инициатива на всеки две години и 

половина. 

 

3. Настоящото решение влиза в сила на 12 декември 2002 г. С него се отменят и 

заместват следните решения: 
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– решение на Председателския съвет от 9 декември 1999 г. относно процедурата на 

разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива по смисъла на 

член 52 от Правилника за дейността на Европейския парламент и решения на 

Председателския съвет от 15 февруари и 17 май 2001 г. за осъвременяване на 

приложението към настоящото решение; 

 

– решение на Председателския съвет от 15 юни 2000 г. относно процедурата на 

разрешаване изготвянето на доклади по документи, изпратени за сведение на 

Европейския парламент от други институции или органи на Европейския съюз. 
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Приложение 1 

 

 

Годишни доклади за дейността и мониторингови доклади, подлежащи на 

автоматично разрешение и на квотата, ограничаваща броя на докладите, които 

могат да бъдат изготвяни едновременно (съгласно член 1, параграф 2 и член 3 от 

настоящото решение) 

 

 

  

 

КОМИСИЯ ЗАГЛАВИЕ 

Комисия по външни работи  [Числително редно] годишен доклад на Съвета в 

съответствие с оперативна разпоредба 8 от 

Кодекса за поведение на Европейския съюз при 

износа на оръжие  

Комисия по развитие Дейност на Съвместната парламентарна асамблея 

АКТБ – ЕС – годишен доклад [година] 

Комисия по бюджети/Комисия по икономически 

и парични въпроси — на всеки две години с 

асоцииране на други комисии в съответствие с 

член 54 

Финансови дейности на Европейската 

инвестиционна банка – годишен доклад [година] 

Комисия по бюджетен контрол Контрол на финансовите дейности на  

Европейската  инвестиционна банка  – годишен 

доклад [година] 

Комисия по икономически и парични въпроси Европейска централна банка –  годишен доклад 

[година] 

Комисия по икономически и парични въпроси Политика в областта на конкуренцията –  

годишен доклад [година]  

Комисия по вътрешния пазар и защита на 

потребителите 

Управление на единния пазар в рамките на 

европейския семестър –  годишен доклад [година] 

Комисия по вътрешния пазар и защита на 

потребителите 

Защита на потребителите –  годишен доклад 

[година] 

Комисия по вътрешния пазар и защита на 

потребителите 

Услуги и стоки в рамките на единния пазар –  

годишен доклад  [година] 

Комисия по регионално развитие [Числително редно] доклад за  икономическото и 

социално сближаване  

Комисия по правни въпроси Мониторинг на прилагането на правото на 

Европейския съюз  – [Числително редно]  

годишен доклад [година] 

Комисия по правни въпроси Регулаторна пригодност на Европейския съюз, 

субсидиарност и пропорционалност  – 

[Числително редно]   доклад относно по-доброто 

законотворчество за [година] година 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи  

Състояние на основните права в Европейския 

съюз –  годишен доклад [година] 

Комисия по правата на жените и равенството 

между половете 

Равнопоставеност между жените и мъжете в 

Европейския съюз –  годишен доклад [година] 

Комисия по правата на жените и равенството 

между половете 

Интегриран подход за равнопоставеност на жени 

и мъже в Европейския парламент –  годишен 

доклад [година] 

E1_Решение относно процедурата процедура по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива

- 209 - 



 

 7/9  

 

 

Приложение 2 

 

 

Годишни доклади за дейността и мониторингови доклади, подлежащи на 

автоматично разрешение и с конкретно позоваване на Правилника за дейността на 

Европейския парламент (не подлежат на квотата, ограничаваща броя на докладите, 

които могат да бъдат изготвяни едновременно) 

 

 

 

 

КOМИСИЯ ЗАГЛАВИЕ 

Комисия по външни работи Страните кандидатки – годишен доклад за 

напредъка [година] 

Комисия по външни работи Прилагане на общата външна политика и 

политика на сигурност – годишен доклад 

[година] 

Комисия по външни работи (подкомисия по 

сигурност и отбрана) 

Изпълнение на общата политика за 

сигурност и отбрана – годишен доклад 

[година] 

Комисия по външни работи (подкомисия по 

правата на човека) 

Правата на човека и демокрацията по света 

и политиката на Европейския съюз в тази 

област – годишен доклад [година] 

Комисия по международна търговия Изпълнение на общата търговска политика 

– годишен доклад [година]   

Комисия по бюджетен контрол Защита на финансовите интереси на Съюза 

–  борба с измамите – годишен доклад 

[година] 

Комисия по икономически и парични 

въпроси 

Банков съюз – годишен доклад [година] 

Комисия по икономически и парични 

въпроси 

Доклад относно данъчното облагане 

[година] 

Комисия по промишленост, изследвания и 

енергетика 

Състояние на Енергийния съюз – годишен 

доклад [година] 

Комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи 

Публичен достъп до документи на 

Парламента  – годишен доклад [година] 

Комисия по конституционни въпроси Европейски политически партии –   доклад 

[година] 

Комисия по петиции Разисквания на комисията по петиции през  

[година] 

Комисия по петиции Дейност на   Европейския омбудсман  –  

годишен доклад [година] 
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Приложение 3 

 

 

Доклади за изпълнението 

 

 

1. Докладите за изпълнение имат за цел да информират Парламента относно 

изпълнението на законодателен акт на Съюза или на друг инструмент, посочен в 

член 1, параграф 1, буква д), така че да дадат възможност на пленарното заседание 

да си състави заключение и отправи препоръки за конкретни действия, които да 

бъдат предприети. Докладите се състоят от две части: 

 
– изложение на мотивите, в което докладчикът описва фактите и посочва 

установените данни по отношение на етапа на изпълнение, 
 
– предложение за резолюция, в което се посочват основните заключения и 

конкретни препоръки за действията, които да бъдат предприети. 
 

В съответствие с член 52a, параграф 2, докладчикът носи отговорност за 

изложението на мотивите, което по тази причина не се подлага на гласуване.  

Когато е видно, че липсва консенсус на мнозинството относно съдържанието или 

обхвата на изложението, председателят може да се консултира с комисията. 

 
2. При планирането на доклад за изпълнение, комисията надлежно отчита наличността 

на достоверни факти относно етапа на изпълнение на съответното законодателство. 

 

3. Комисията организира възлагането на докладите за изпълнение по начин, който не 

ощетява възлагането на други законодателни или незаконодателни доклади. 

 

4. Доклад за изпълнението се гласува от комисията не по-късно от 12 месеца, след 

като за него е съобщено на Съвета на председателите на комисии. Посоченият срок 

може да бъде удължен от координаторите по мотивирано искане от докладчика.  

 

5. Докладчикът се подпомага от административен екип по проекта, координиран от 

администратор от комисията. Докладчикът включва докладчиците в сянка във 

всички етапи на изготвянето на доклада. 

 

6. Докладчикът има на свое разположение всички необходими средства по отношение 

на наличния опит, както в рамките, така и извън Парламента, по-конкретно: 

 
– докладчикът е упълномощен да изисква организирането на поне едно 

изслушване в комисия и да предложи участниците на координаторите, които 
следва да вземат окончателното решение;  

 
– докладчикът получава аналитична подкрепа от съответния тематичен отдел на 

Парламента и от Отдела за последваща оценка на въздействието на Генералната 

дирекция за парламентарни изследвания (по-конкретно — на европейските 

оценки на въздействието); 

 
– докладчикът е упълномощен да изисква предприемането на всички необходими 

информационни мисии в съответствие с член 25, параграф 9; 
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– докладчикът получава разрешение или му се възлага да осъществи контакт, от 
името на комисията, с националните парламенти, Сметната палата, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, както 
и с всички други компетентни органи, с цел получаването на фактическа 
информация;  

 
– Председателят предоставя на докладчика акредитивно писмо, с което той бива 

упълномощен да изиска от Комисията оповестяването на цялата относима 

информация относно изпълнението на законодателството на Съюза или другите 

инструменти, посочени в член 1, параграф 1, буква д). 

 
Всички посочени елементи се определят и организират от докладчика в „проект“ и се 

предоставят на координаторите или комисията за одобрение.  
 
7.  Докладчикът редовно информира комисията относно напредъка на дейностите си по 

събиране на информация. 
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 211/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 16 февруари 2011 година 

относно гражданската инициатива 

Член 1 

Предмет 

С настоящия регламент се установяват процедурите и условията, 
необходими за представянето на граждански инициативи, както е 
предвидено в член 11 от ДЕС и член 24 от ДФЕС. 

Член 2 

Определения 

За целите на настоящия регламент се прилагат следните опред 
еления: 

1. „гражданска инициатива“ означава инициатива, внесена в 
Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която 
Комисията се приканва да представи подходящо предложение 
в рамките на правомощията ѝ по въпроси, за които гражданите 
считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим 
правен акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най- 
малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, 
които произхождат от най-малко една четвърт от всички 
държави-членки; 

2. „поддръжник“ означава всеки гражданин на Съюза, който е 
подкрепил дадена гражданска инициатива посредством попъл 
ването на формуляр за изявление за подкрепа на тази 
инициатива; 

3. „организатори“ означава физически лица, образували граж 
дански комитет, които отговарят за подготовката и внасянето 
на гражданската инициатива в Комисията. 

Член 3 

Изисквания за организаторите и за поддръжниците 

1. Организаторите трябва да са граждани на Съюза и да са на 
възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Евро 
пейски парламент. 

2. Организаторите създават граждански комитет от поне седем 
лица, които пребивават в най-малко седем различни държави- 
членки. 

Организаторите определят един представител и един заместник 
(„лица за контакт“), които осъществяват връзка между гражданския 
комитет и институциите на Съюза по време на процедурата и които 
са упълномощени да правят изказвания и да действат от името на 
гражданския комитет. 

Организаторите, които са членове на Европейския парламент, не се 
отчитат в бройката за постигане на минимума, който се изисква за 
образуване на граждански комитет. 

За целите на регистрацията в съответствие с член 4 на дадена 
предложена гражданска инициатива Комисията разглежда един 
ствено информацията за седемте членове на гражданския комитет, 
които са необходими, за да се изпълнят изискванията, установени в 
параграф 1 от настоящия член и в настоящия параграф. 
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3. Комисията може да поиска от организаторите да представят 
подходящи доказателства, че изискванията, установени в параграфи 
1 и 2, са изпълнени. 

4. За да имат правото да подкрепят дадена предложена граж 
данска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на 
Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на 
изборите за Европейски парламент. 

Член 4 

Регистрация на предложена гражданска инициатива 

1. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от 
поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, от 
организаторите се изисква да регистрират инициативата в Коми 
сията, като предоставят информацията, посочена в приложение II, 
и по-специално тази относно предмета и целите на предложената 
гражданска инициатива. 

Тази информация се предоставя на един от официалните езици на 
Съюза в онлайн регистър, предоставен за тази цел от Комисията 
(„регистърът“). 

Организаторите предоставят, за регистъра и по целесъобразност на 
своя уебсайт, редовно актуализирана информация относно източ 
ниците на подкрепа и финансиране за предложената гражданска 
инициатива. 

След като регистрацията бъде потвърдена в съответствие с 
параграф 2, организаторите могат да предоставят предложената 
гражданска инициатива на други официални езици на Съюза за 
включването ѝ в регистъра. Организаторите отговарят за 
писмения превод на предложената гражданска инициатива на 
други официални езици на Съюза. 

Комисията създава място за контакт, където се предоставя 
информация и помощ. 

2. В срок от два месеца след получаването на информацията, 
посочена в приложение II, Комисията регистрира предложената 
гражданска инициатива под уникален регистрационен номер и 
изпраща потвърждение за това на организаторите, при положение 
че са изпълнени следните условия: 

а) гражданският комитет е образуван и лицата за контакт са 
определени в съответствие с член 3, параграф 2; 

б) предложената гражданска инициатива не попада по очевиден 
начин извън обхвата на правомощията на Комисията да 
представи предложение за правен акт на Съюза с цел 
изпълнение на Договорите; 

в) предложената гражданска инициатива не е явно в злоупотреба, 
несериозна или злонамерена; и 

г) предложената инициатива не е в явно противоречие с 
ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Евро 
пейския съюз. 

3. Комисията отказва регистрация, ако установените в параграф 
2 условия не са изпълнени. 
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При отказ за регистрация на предложена гражданска инициатива 
Комисията информира организаторите относно причините за този 
отказ и относно всички възможни съдебни и извънсъдебни средства 
за защита, с които те разполагат. 

4. Регистрираните предложени граждански инициативи се правят 
обществено достояние чрез регистъра. Без да се засягат правата им 
съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001, субектите на данни имат 
право да изискват снемането на техните лични данни от 
регистъра след изтичането на срок от две години от датата на 
регистрация на предложена гражданска инициатива. 

5. По всяко време преди предоставянето на изявленията за 
подкрепа съгласно член 8 организаторите могат да оттеглят пред 
ложена гражданска инициатива, която е била регистрирана. В този 
случай в регистъра се извършва вписване за това. 

Член 5 

Процедури и условия за събирането на изявления за подкрепа 

1. Организаторите отговарят за събирането на изявленията за 
подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска 
инициатива, която е регистрирана в съответствие с член 4. 

За събирането на изявления за подкрепа могат да се използват 
единствено формуляри, които отговарят на образците, установени 
в приложение III, и са на един от езиците, включени в регистъра за 
тази предложена гражданска инициатива. Организаторите попълват 
формулярите, както е указано в приложение III, преди да започне 
събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Инфор 
мацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в 
регистъра. 

2. Организаторите могат да събират изявления за подкрепа на 
хартиен носител или по електронен път. Когато изявленията за 
подкрепа се събират онлайн, се прилага член 6. 

За целите на настоящия регламент изявленията за подкрепа, които 
се подписват по електронен път чрез използването на усъвър 
шенстван електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. 
относно правната рамка на Общността за електронните подписи ( 1 ), 
се третират по същия начин като изявленията за подкрепа на 
хартиен носител. 

3. От поддръжниците се изисква да попълнят формулярите за 
изявление за подкрепа, предоставени от организаторите. Те 
посочват само онези лични данни, които се изискват за целите на 
проверка от страна на държавите-членки, както е предвидено в 
приложение III. 

Поддръжниците могат да подписват дадена предложена инициатива 
само веднъж. 

4. Държавите-членки уведомяват Комисията относно всяка 
промяна на информацията, предвидена в приложение III. Като 
има предвид тези промени, Комисията може да приема изменения 
на приложение III посредством делегирани актове в съответствие с 
член 17 и при спазване на условията по членове 18 и 19. 

▼B 

( 1 ) ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

E2_Регламент № 211 2011 относно гражданската инициатива

- 216 - 



 

02011R0211 — BG — 08.10.2018 — 005.002 — 5 

5. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на 
регистриране на предложената гражданска инициатива и в срок 
от не повече от 12 месеца. 

В края на този срок в регистъра се посочва, че срокът е изтекъл и, 
ако е целесъобразно, че не е събран необходимият брой изявления 
за подкрепа. 

Член 6 

Системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн 

1. Когато изявления за подкрепа се събират онлайн, получените 
чрез системата за събиране онлайн данни се съхраняват на тери 
торията на държава-членка. 

Системата за събиране онлайн се удостоверява в съответствие с 
параграф 3 в държавата-членка, в която ще се съхраняват 
данните, събрани чрез системата за събиране онлайн. Организа 
торите могат да използват една система за събиране онлайн за 
целите на събирането на изявления за подкрепа в няколко или 
във всички държави-членки. 

Образците на формулярите за изявления за подкрепа могат да бъдат 
адаптирани за целите на събирането онлайн. 

2. Организаторите гарантират, че системата за събиране онлайн, 
използвана за събиране на изявления за подкрепа, е в съответствие 
с параграф 4. 

Преди да започне събирането на изявления за подкрепа, организа 
торите правят искане до компетентния орган на съответната 
държава-членка да удостовери, че използваната за целта система 
за събиране онлайн отговаря на изискванията по параграф 4. 

Организаторите могат да започнат да събират изявления за 
подкрепа чрез системата за събиране онлайн само след като са 
получили удостоверението, посочено в параграф 3. Организаторите 
публикуват копие на това удостоверение на уебсайта, използван за 
системата за събиране онлайн. 

В срок до 1 януари 2012 г. Комисията създава и след това 
поддържа софтуер с отворен код, включващ съответните 
технически характеристики и характеристики за сигурност, 
каквито са необходими за спазване на разпоредбите на настоящия 
регламент относно системите за събиране на изявления за подкрепа 
онлайн. Софтуерът се предоставя безплатно. 

3. Когато системата за събиране на изявления за подкрепа 
отговаря на изискванията на параграф 4, съответният компетентен 
орган издава за целта в срок от един месец удостоверение по 
образеца от приложение IV. 

Държавите-членки признават удостоверенията, издадени от компет 
ентните органи на други държави-членки. 

4. Системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн имат 
адекватни технически характеристики и характеристики за 
сигурност, за да се гарантира, че: 

а) единствено физическите лица могат да подават формуляри за 
изявления за подкрепа онлайн; 
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б) предоставените онлайн данни се събират и съхраняват по 
сигурен начин, за да се гарантира, inter alia, че те не могат да 
бъдат променени или използвани за други цели освен заявената 
подкрепа за дадената гражданска инициатива, както и за да се 
защитят личните данни от случайно или незаконно унищожаване 
или случайна загуба, промяна или неразрешено разкриване или 
достъп; 

в) системата може да генерира изявления за подкрепа във 
формуляр, съответстващ на образците, предвидени в 
приложение III, така че да позволи на държавите-членки да 
направят проверка в съответствие с член 8, параграф 2. 

5. До 1 януари 2012 г. Комисията приема технически специ 
фикации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата 
по регулиране, посочена в член 20, параграф 2. 

Член 7 

Минимален брой поддръжници от всяка държава-членка 

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива 
произхождат от най-малко една четвърт от държавите-членки. 

2. В най-малко една четвърт от държавите-членки поддръж 
ниците наброяват в момента на регистрацията на предложената 
гражданска инициатива най-малко минималния брой граждани, 
посочен в приложение I. Този минимален брой съответства на 
броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка 
държава-членка, умножен по 750. 

3. Комисията приема посредством делегирани актове в съот 
ветствие с член 17 и при спазване на условията по членове 18 и 
19 подходящи изменения на приложение I, за да отрази всяко 
изменение на състава на Европейския парламент. 

4. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата- 
членка, която отговаря за проверката на техните изявления за 
подкрепа в съответствие с член 8, параграф 1, втора алинея. 

Член 8 

Проверка и удостоверяване от държавите-членки на 
изявленията за подкрепа 

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа 
от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7, организаторите 
предоставят на хартиен носител или в електронна форма 
изявленията за подкрепа на посочените в член 15 компетентни 
органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторите 
използват формуляра, установен в приложение V, като разделят 
изявленията за подкрепа на хартиен носител, изявленията за 
подкрепа, подписани по електронен път чрез използването на 
усъвършенстван електронен подпис, и изявленията за подкрепа, 
събрани чрез системата за събиране онлайн. 

Организаторите предоставят изявленията за подкрепа на съот 
ветната държава-членка, както следва: 

а) на държавата-членка, посочена в изявлението за подкрепа като 
държава на пребиваване на поддръжника или държава, чийто 
гражданин е поддръжникът, както е предвидено в приложение 
III, част В, точка 1; или 
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б) на държавата-членка, която е издала личния идентификационен 
номер или документа за самоличност, посочен в изявлението за 
подкрепа, както е предвидено в приложение III, част В, точка 2. 

2. В срок, който не надвишава три месеца след получаване на 
искането, компетентните органи правят проверка на представените 
им изявления за подкрепа чрез подходящи за целта методи, в съот 
ветствие с националното право и практика, както е уместно. На 
тази основа те издават на организаторите удостоверение по 
образеца в приложение VI, с което удостоверяват броя на действи 
телните изявления за подкрепа за съответната държава-членка. 

За целите на проверката на изявленията за подкрепа не се изисква 
удостоверяване на подписите. 

3. Предвиденото в параграф 2 удостоверение се издава 
безплатно. 

Член 9 

Внасяне на гражданска инициатива в Комисията 

След като получи удостоверенията, предвидени в член 8, параграф 
2, и при условие че всички приложими процедури и условия, 
определени в настоящия регламент, са спазени, организаторите 
могат да внесат гражданската инициатива в Комисията, 
придружена от информация относно получените за инициативата 
помощ и финансиране. Информацията се публикува в регистъра. 

Размерът на подкрепата и финансирането, получени от всякакви 
източници, при надхвърлянето на който трябва да се предостави 
информация, е идентичен на предвидения в Регламент (ЕО) № 
2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 
2003 година относно статута и финансирането на политическите 
партии на европейско равнище ( 1 ). 

За целите на настоящия член организаторитe използват формуляра 
от приложение VII и представят попълнения формуляр заедно с 
копия на хартиен носител или в електронна форма на удостовере 
нията, предвидени в член 8, параграф 2. 

Член 10 

Процедура за разглеждането на граждански инициативи от 
Комисията 

1. Когато Комисията получи гражданска инициатива в съот 
ветствие с член 9, тя: 

а) публикува незабавно гражданската инициатива в регистъра; 

б) среща се с организаторите на подходящо равнище, за да им даде 
възможност да обяснят подробно повдигнатите с гражданската 
инициатива въпроси; 

в) в срок от три месеца излага в съобщение своите правни и поли 
тически заключения за гражданската инициатива, действията, 
които смята да предприеме, ако има такива, и причините за 
решението дали да предприеме тези действия или не. 

▼B 

( 1 ) ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.
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2. Съобщението, посочено в параграф 1, буква в), се нотифицира 
на организаторите, на Европейския парламент и на Съвета и се 
оповестява публично. 

Член 11 

Публично изслушване 

Когато са изпълнени условията по член 10, параграф 1, букви а) и 
б) и в сроковете, предвидени в член 10, параграф 1, буква в), на 
организаторите се предоставя възможност да представят граж 
данската инициатива на публично изслушване. Комисията и Евро 
пейският парламент гарантират, че изслушването се организира в 
Европейския парламент, по целесъобразност заедно с други 
институции и органи на Съюза, желаещи да участват, и че 
Комисията е представлявана на съответното равнище. 

Член 12 

Защита на личните данни 

1. При обработването на лични данни съгласно настоящия 
регламент организаторите на гражданската инициатива и компет 
ентните органи на държавите-членки спазват разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и националните разпоредби, приети за 
нейното прилагане. 

2. За целите на съответното обработване на лични данни орга 
низаторите на гражданската инициатива и компетентните органи, 
определени в съответствие с член 15, параграф 2, се считат за 
администратори на данните в съответствие с член 2, буква г) от 
Директива 95/46/ЕО. 

3. Организаторите гарантират, че личните данни, събрани за 
дадена гражданска инициатива, не се използват за други цели 
освен заявената подкрепа за инициативата, и унищожават всички 
изявления за подкрепа, получени за тази инициатива, както и 
всички копия от тях най-късно един месец след внасянето на 
инициативата в Комисията в съответствие с член 9 или 18 месеца 
след датата на регистрация на предложената гражданска 
инициатива, в зависимост от това коя от двете дати настъпва по- 
рано. 

4. Компетентният орган използва личните данни, получени за 
дадена гражданска инициатива, единствено за целите на проверката 
на изявленията за подкрепа в съответствие с член 8, параграф 2 и 
унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях най- 
късно един месец след издаването на посоченото в същия член 
удостоверение. 

5. Изявленията за подкрепа за дадена гражданска инициатива и 
копията от тях може да бъдат запазени и по-дълго от сроковете, 
предвидени в параграфи 3 и 4, ако това е необходимо за целите на 
съдебни или административни производства, свързани с пред 
ложена гражданска инициатива. Организаторите и компетентният 
орган унищожават всички изявления за подкрепа и копията от 
тях най-късно една седмица след датата на приключването на посо 
чените производства с окончателно решение. 
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6. Организаторите прилагат подходящи технически и организа 
ционни мерки за защита на личните данни срещу случайно или 
незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, нераз 
решено разкриване или достъп, в частност когато обработването 
включва предаване на данните по мрежа, както и срещу всякакви 
други незаконни форми на обработка. 

Член 13 

Отговорност 

Организаторите носят отговорност за причинените от тях вреди 
при организирането на гражданска инициатива в съответствие с 
приложимото национално право. 

Член 14 

Санкции 

1. Държавите-членки гарантират, че на организаторите се 
налагат съответните санкции за нарушения на настоящия 
регламент, и по-специално за: 

а) декларации с невярно съдържание, направени от организаторите; 

б) злоупотреба с данни. 

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са ефективни, съразмерни 
и с възпиращ ефект. 

Член 15 

Компетентни органи в държавите-членки 

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 3 държавите- 
членки определят компетентни органи, отговорни за издаването на 
предвидените в същия член удостоверения. 

2. За целите на прилагането на член 8, параграф 2 всяка 
държава-членка определя един компетентен орган, отговорен за 
координацията на процеса по проверка на изявленията за 
подкрепа и за издаването на предвидените в същия член удостове 
рения. 

3. Не по-късно от 1 март 2012 г. държавите-членки изпращат 
имената и адресите на компетентните органи на Комисията. 

4. Комисията прави списъка с компетентните органи обществено 
достояние. 

Член 16 

Изменение на приложенията 

Комисията може да приема посредством делегирани актове в съот 
ветствие с член 17 и при условията по членове 18 и 19 изменения 
на приложенията към настоящия регламент в рамките на 
приложното поле на съответните разпоредби от настоящия 
регламент. 

Член 17 

Упражняване на делегирането 

1. Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени 
в член 16, се предоставя на Комисията за неограничен срок. 
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2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти 
фицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него. 

3. Правомощието за приемане на делегирани актове се пред 
оставя на Комисията при условията, предвидени в членове 18 и 19. 

Член 18 

Оттегляне на делегирането 

1. Делегирането на правомощия, посочено в член 16, може да 
бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от 
Съвета. 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага 
усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен 
срок преди вземането на окончателното решение, като посочва 
делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени, и евен 
туалните причини за оттеглянето. 

3. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на 
правомощията, посочено в същото решение. То поражда действие 
незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не 
засяга действителността на делегираните актове, които вече са 
влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Евро 
пейския съюз. 

Член 19 

Възражения срещу делегирани актове 

1. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт в срок два месеца от датата на нотификацията. По 
инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се 
удължава с два месеца. 

2. Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито 
Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу деле 
гирания акт, той се публикува в Официален вестник на Евро 
пейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата. 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник 
на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на 
посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са инфор 
мирали Комисията за намерението си да не правят възражения. 

3. Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу 
делегиран акт в срока, посочен в параграф 1, той не влиза в 
сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, 
посочва причините за това. 
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Член 20 

Комитет 

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се 
подпомага от комитет. 
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 
и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите 
на член 8 от него. 
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, 
се определя на три месеца. 

Член 21 

Нотифициране на национални разпоредби 

Всяка държава-членка нотифицира на Комисията специфичните 
разпоредби, които тя приема в изпълнение на настоящия регламент. 
Комисията информира останалите държави-членки за това. 

Член 22 

Преглед 

До 1 април 2015 г. и на всеки три години след това Комисията 
представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за прила 
гането на настоящия регламент. 

Член 23 

Влизане в сила и прилагане 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публи 
куването му в Официален вестник на Европейския съюз. 
Той се прилага, считано от 1 април 2012 г. 
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага 
пряко във всички държави-членки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

МИНИМАЛЕН БРОЙ ПОДДРЪЖНИЦИ ОТ ВСЯКА ДЪРЖАВА- 
ЧЛЕНКА 

Белгия 15 750 

България 12 750 

Чешка република 15 750 

Дания 9 750 

Германия 72 000 

Естония 4 500 

Ирландия 8 250 

Гърция 15 750 

Испания 40 500 

Франция 55 500 

Хърватия 8 250 

Италия 54 750 

Кипър 4 500 

Латвия 6 000 

Литва 8 250 

Люксембург 4 500 

Унгария 15 750 

Малта 4 500 

Нидерландия 19 500 

Австрия 13 500 

Полша 38 250 

Португалия 15 750 

Румъния 24 000 

Словения 6 000 

Словакия 9 750 

Финландия 9 750 

Швеция 15 000 

Обединено кралство 54 750 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 
ПРЕДЛОЖЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 

1. ►C2 Насловът на предложената гражданска инициатива, с не повече от 
100 символа ◄ 

2. нейният предмет, с не повече от 200 символа; 
3. описание на целите на предложената гражданска инициатива, относно 

която Комисията се приканва към действие, с не повече от 500 символа; 
4. разпоредбите на Договорите, които според организаторите имат 

отношение към предложеното действие; 
5. пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане 

на седемте членове на гражданския комитет, като се посочват специално 
представителят и заместникът, както и техните адреси за електронна 
поща и телефонни номера ( 1 ); 

6. документи, с които се доказват пълните имена, пощенските адреси, граж 
данството и датите на раждане на всеки един от седемте членове на 
гражданския комитет; 

7. всички източници на подкрепа и финансиране за предложената граж 
данска инициатива към момента на регистрацията ( 1 ). 
Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна 
информация относно предмета, целите и контекста на предложената 
гражданска инициатива. Те могат също така, ако желаят, да представят 
и проект на правен акт. 

▼M3 

( 1 ) Поверителност на личните данни: в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 
45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и 
органи на Общността и за свободното движение на такива данни субектът на 
данните се информира, че личните данни се събират от Комисията за целите на 
процедурата във връзка с предложената гражданска инициатива. Само пълните 
имена на организаторите, адресите за електронна поща на лицата за контакт и 
информацията относно източниците на финансиране и подкрепа ще се предоставят 
на разположение на обществеността в онлайн регистъра на Комисията. Субектите 
на данни имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни при 
необорими законови основания, свързани с тяхното конкретно положение, както и 
да поискат корекцията на тези данни по всяко време и тяхното отстраняване от 
онлайн регистъра на Комисията след изтичането на две години от датата на регис 
триране на предложената гражданска инициатива.
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Част В 

1. Изисквания за държавите членки, в които не се изисква предста 
вянето на личен идентификационен номер/номер на документ за 
самоличност (формуляр за изявление за подкрепа — част А) 

Държава членка Поддръжници, чиито изявления за подкрепа трябва да се 
предават на съответната държава членка 

Белгия — пребиваващи в Белгия 
— белгийски граждани, пребиваващи извън 

страната, ако са информирали националните си 
органи за своето място на пребиваване 

Дания — пребиваващи в Дания 
— датски граждани, пребиваващи извън страната, 

ако са информирали националните си органи за 
своето място на пребиваване 

Германия — пребиваващи в Германия 
— германски граждани, пребиваващи извън 

страната, ако са информирали националните си 
органи за своето място на пребиваване 

Естония — пребиваващи в Естония 
— естонски граждани, пребиваващи извън страната 

Ирландия — пребиваващи в Ирландия 

Люксембург — пребиваващи в Люксембург 
— люксембургски граждани, пребиваващи извън 

страната, ако са информирали националните си 
органи за своето място на пребиваване 

Нидерландия — пребиваващи в Нидерландия 
— нидерландски граждани, пребиваващи извън 

страната 

Словакия — пребиваващи в Словакия 
— словашки граждани, пребиваващи извън страната 

Финландия — пребиваващи във Финландия 
— финландски граждани, пребиваващи извън 

страната 

Обединено 
кралство 

— пребиваващи в Обединеното кралство 

2. Списък на държавите членки, които изискват представянето на един 
от посочените по-долу и издавани от съответната държава членка 
лични идентификационни номера/номера на документи за само 
личност (формуляр за изявление за подкрепа — част Б) 

БЪЛГАРИЯ 

— единен граждански номер 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

— Občanský průkaz (национална лична карта) 

— Cestovní pas (паспорт) 

ГЪРЦИЯ 

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (лична карта) 
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— Διαβατήριο (паспорт) 

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε. (удостоверение за пребиваване/удостоверение 
за постоянно пребиваване) 

ИСПАНИЯ 

— Documento Nacional de Identidad (лична карта) 

— Pasaporte (паспорт) 

— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspon
diente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (идентифи 
кационен номер на чуждестранните граждани (NIE), на картата или 
удостоверението, съответстващ на регистрацията в Централния 
регистър на чуждестранните граждани) 

ФРАНЦИЯ 

— Passeport (паспорт) 

— Carte nationale d'identité (национална лична карта) 

ХЪРВАТИЯ 

— Osobni identifikacijski broj (личен идентификационен номер) 

ИТАЛИЯ 

— Passaporto (паспорт), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (вклю 
чително издаващ орган) 

— Carta di identità (лична карта), inclusa l'indicazione dell'autorità di 
rilascio (включително издаващ орган) 

КИПЪР 

— Δελτίο Ταυτότητας (лична карта на гражданина или пребиваващия) 

— Διαβατήριο (паспорт) 

ЛАТВИЯ 

— Personas kods (личен идентификационен номер) 

ЛИТВА 

— Asmens kodas (личен номер) 

УНГАРИЯ 

— személyazonosító igazolvány (лична карта) 

— útlevél (паспорт) 

— személyi azonosító szám (személyi szám) (личен идентификационен 
номер) 

МАЛТА 

— Karta tal-Identità (лична карта) 

— Dokument ta 'residenza (документ за пребиваване) 

АВСТРИЯ 

— Reisepass (паспорт) 

— Personalausweis (лична карта) 

ПОЛША 

— Numer ewidencyjny PESEL (идентификационен номер PESEL) 

ПОРТУГАЛИЯ 

— Bilhete de identidade (лична карта) 

— Passaporte (паспорт) 

— Cartão de Cidadão (гражданска карта) 
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РУМЪНИЯ 

— carte de identitate (лична карта) 

— pașaport (паспорт) 

— certificat de înregistrare (удостоверение за регистрация) 

— carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (карта за постоянно 
пребиваване за граждани на ЕС) 

— Cod Numeric Personal (личен идентификационен номер) 

СЛОВЕНИЯ 

— Enotna matična številka občana (личен идентификационен номер) 

ШВЕЦИЯ 

— Personnummer (личен идентификационен номер) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО, ЧЕ ДАДЕНА СИСТЕМА 
ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОНЛАЙН 
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 
211/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 
16 ФЕВРУАРИ 2011 г. ОТНОСНО ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА 

… (наименование на компетентния орган) от … (име на държава-членка) с 
настоящото удостоверява, че онлайн системата за събиране … (адрес на 
уебсайта), използвана за събиране на изявления за подкрепа на … (наслов 
на предложената гражданска инициатива), отговаря на изискванията на 
съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 211/2011. 

Дата, подпис и официален печат на компетентния орган: 

▼B
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИЗЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА 
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА 

▼M5
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО БРОЯ НА 
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА, СЪБРАНИ ЗА 

… (НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА) 

… (наименование на компетентния орган) от … (наименование на държава- 
членка), след като извърши необходимите проверки съгласно член 8 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива, с настоящото удос 
товерява, че … изявления за подкрепа на предложената гражданска 
инициатива с регистрационен номер … са действителни в съответствие с 
разпоредбите на посочения регламент. 

Дата, подпис и официален печат на компетентния орган: 

▼B
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

ФОРМУЛЯР ЗА ВНАСЯНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА В 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

▼M5
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Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 9 март 1994 година

относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана

(94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом)

(ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15)

Изменено със:

Официален вестник

№ страница дата

►M1 Решение 2002/262/ЕО, ЕОВС, Евратом на Европейския парламент
от 14 март 2002 година

L 92 13 9.4.2002 r.

►M2 Решение 2008/587/ЕО, Евратом на Европейския парламент от 18
юни 2008 година

L 189 25 17.7.2008 r.
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▼B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 9 март 1994 година

относно правилата и общите условия за изпълнението на
функциите на омбудсмана

(94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договорите за създаване на Европейските
общности, и по-специално член 138 д, параграф 4 от Договора за
създаване на Европейската общност, ►M2 __________ ◄ и член
107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия,

като взе предвид становището на Комисията,

като взе предвид одобрението на Съвета,

като има предвид, че правилата и общите условия за изпълнението
на функциите на омбудсмана следва да бъдат приети в съот-
ветствие с разпоредбите на Договорите за създаване на Евро-
пейските общности;

като има предвид, че трябва да се определят условията, при които
може да бъде подадена жалба до омбудсмана, както и връзката
между изпълнението на функциите на омбудсмана и съдебни и
административни производства;

▼M2
като има предвид, че Омбудсманът, който може да действа и по
собствена инициатива, трябва да има достъп до всички елементи,
необходими за изпълнение на функциите му; като има предвид, че
за тази цел органите и институциите на Общността са длъжни да
предоставят на Омбудсмана, по негово искане, всяка желана от
него информация и без да се накърнява задължението на
Омбудсмана да не разкрива съответната информация; като има
предвид, че достъпът до класифицирана информация или
документи, и по-специално до чувствителни документи по
смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 (1), следва да
се предоставя при спазване на правилата за сигурност на
съответната институция или орган на Общността; като има
предвид, че институциите или органите, които предоставят класи-
фицирана информация или документи, посочени в член 3, параграф
2, първа алинея, следва да уведомят Омбудсмана, че тази
информация или документи са класифицирани; като има предвид,
че за прилагането на правилата, предвидени в член 3, параграф 2,
първа алинея, Омбудсманът следва да съгласува предварително със
съответната институция или орган условията за обработката на
класифицирана информация или документи и друга информация,
за която е в сила задължението за опазване на професионална
тайна; като има предвид, че ако не получи поисканото съдействие,
Омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който
предприема необходимите мерки;

▼B
като има предвид, че е необходимо да се определят процедурите,
които ще се прилагат в случай, че в резултат на извършваните от
омбудсмана проверки се разкрият случаи на лошо администриране;
като има предвид, че е необходимо също да се предвиди
омбудсмана да представя подробен доклад пред Европейския
парламент в края на всяка годишна сесия;

1994D0262 — BG — 31.07.2008 — 002.001— 2

(1) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския
парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
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▼B

като има предвид, че омбудсманът и служителите от неговата адми-
нистрация са длъжни да опазват поверителния характер на инфор-
мацията, която са получили при упражняване на функциите им;
като има предвид, че въпреки това омбудсманът е, все пак,
длъжен да информира компетентните власти за факти, които
счита, че имат отношение към наказателното право и които са му
станали известни рамките на извършената от него проверка;

като има предвид, че е необходимо да се предвиди възможност за
сътрудничество между омбудсмана и аналогични органи в някои
държави-членки при условията на спазване на приложимото
национално законодателство;

като има предвид, че Европейският парламент следва да назначава
омбудсмана в началото на своя мандат и за срока на този мандат,
като го избира измежду лица, които са граждани на Съюза и
предоставят всички необходими гаранции за независимост и компе-
тентност;

като има предвид, че трябва да се предвидят условията за прекра-
тяване на функциите на омбудсмана;

като има предвид, че омбудсманът трябва да изпълнява задъл-
женията си при условията на пълна независимост, за което полага
тържествена клетва пред Съда на Европейските общности при
встъпването си в длъжност; като има предвид, че следва да се
определят дейностите, които са несъвместими с изпълнението на
функциите на омбудсман, както и възнаграждението, привилегиите
и имунитетите, които му се предоставят;

като има предвид, че следват да се предвидят разпоредби относно
длъжностните лица и служителите в секретариата на омбудсмана,
които го подпомагат при изпълнението на неговите функции, както
и разпоредби за неговия бюджет; като има предвид, че седалището
на омбудсмана следва да съвпада със седалището на Европейския
парламент;

като има предвид, че омбудсманът приема разпоредбите по
прилагане на настоящото решение; като има предвид освен това,
че следва да се приемат някои преходни разпоредби, приложими
спрямо първия омбудсман, назначен след влизането в сила на
Договора за ЕС,

РЕШИ:

Член 1

1. С настоящото решение се определят правилата и общите
условия за изпълнението на функциите на омбудсмана в съот-
ветствие с член 138 д, параграф 4 от Договора за създаване на
Европейската общност, ►M2 __________ ◄ и член 107 г,
параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за
атомна енергия.

2. Омбудсманът изпълнява функциите си в съответствие с право-
мощията, които Договорите предоставят на институциите и
органите на Общността.

3. Омбудсманът не може да встъпва в дела пред съд или да
поставя под въпрос обосноваността на съдебно решение.

Член 2

1. В рамките и при условията на гореспоменатите Договори,
омбудсманът допринася за разкриването на случаи на лошо адми-
нистриране в дейността на институциите и органите на Общността,
с изключение на Съда на Европейските общности и Първоинстан-
ционния съд на Европейските общности в качеството им на право-
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▼B

раздавателни органи, и формулира препоръки с оглед преустановя-
ването на такива случаи. Действията на други органи или лица не
могат да бъдат предмет на жалба пред омбудсмана.

2. Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или
юридическо лице с местопребиваване или седалище в държава-
членка на Съюза може да подаде до омбудсмана, пряко или с
посредничеството на член на Европейския парламент, жалба във
връзка със случай на лошо управление в дейността на инсти-
туциите или органите на Общността, с изключение на Съда на
Европейските общности и Първоинстанционния съд на Евро-
пейските общности в качеството им на правораздавателни органи.
Омбудсманът информира заинтересуваната институция или орган
непосредствено след като е бил сезиран с жалба.

3. От жалбата трябва да ясно да личат нейният предмет и само-
личността на жалбоподателя; жалбоподателят може да поиска
жалбата му да остане поверителна.

4. Жалбата трябва да бъде подадена в срок от две години от
датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се
основава, и да бъде предшествана от подходящите админи-
стративни постъпки пред съответните органи и институции.

5. Омбудсманът може да посъветва жалбоподателя да адресира
жалбата до друг орган.

6. Подадените до омбудсмана жалби не спират сроковете за
обжалване при административни или съдебни производства.

7. Когато омбудсманът, поради висящо или приключило съдебно
производство, отнасящо се до представените пред него факти,
трябва да обяви жалбата за недопустима или да прекрати разглеж-
дането й, резултатите от всички проведени преди това от него
проверки се изпращат в архив.

8. До омбудсмана не могат да се подават жалби във връзка с
трудовоправни отношения между институциите и органите от
Общността и техните длъжностни лица или други служители, ако
не са изчерпани всички възможности за подаване на молби и жалби
по вътрешно-административен ред, и по-специално процедурите по
член 90, параграфи 1 и 2 от Правилника за длъжностните лица, и
не са изтекли сроковете за отговор от страна на съответния орган,
до който е отправена молбата или жалбата.

9. Омбудсманът уведомява жалбоподателя възможно най-скоро
за предприетите от него мерки.

Член 3

1. Омбудсманът, по собствена инициатива или въз основа на
подадена жалба, извършва всички проверки, които счита за обос-
новани с оглед изясняването на предполагаема лоша админи-
страция от страна на институции и органи на Общността.
Омбудсманът уведомява за това заинтересованата институция или
орган, който от своя страна може да представи всички бележки,
които счете за необходими.

▼M2
2. Институциите и органите на Общността са длъжни да
предоставят поисканата от Омбудсмана информация, както и да
му осигурят достъп до съответните досиета. Достъпът до класифи-
цирана информация или документи, и по-специално до
чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001, се предоставя при спазване на правилата за сигурност
на съответната институция или орган на Общността.

Институциите или органите, които предоставят класифицирана
информация или документи, както е посочено в предходната
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▼M2

алинея, уведомяват Омбудсмана, че тази информация или
документи са класифицирани.

За прилагането на правилата, предвидени в първа алинея,
Омбудсманът съгласува предварително със съответната институция
или орган условията за обработката на класифицирана информация
или документи и друга информация, за която е в сила задъл-
жението за опазване на професионална тайна.

Съответните институции и органи са длъжни да предоставят
поисканата от Омбудсмана информация, както и да му осигурят
достъп до съответните досиета. Те могат да отказват да направят
това само въз основа на надлежно аргументирани съображения за
поверителност. Те предоставят достъп до документи с произход от
държава-членка, които по силата на законов или подзаконов
нормативен акт са класифицирани като секретни, само с предвари-
телното съгласие на съответната държава-членка.

Институциите и органите на Общността предоставят достъп до
други документи с произход от държава-членка, след като
информират съответната държава-членка.

И в двата случая, в съответствие с член 4, Омбудсманът не може да
разпространява съдържанието на документите.

Длъжностните лица и другите служители на институциите и
органите на Общността са длъжни да свидетелстват по искане на
Омбудсмана; те се изказват от името и в съответствие с указанията
на администрацията, в която работят, и остават обвързани от задъл-
жението за опазване на професионалната тайна.

▼B
3. По искане на омбудсмана органите на държавите-членки са
длъжни да му предоставят, чрез постоянните си представителства
в Европейските общности, всяка информация, която би допринесла
за изясняването на случаи на лоша администрация от страна на
институции или органи от Общността, освен ако исканата
информация е предмет на законови или подзаконови разпоредби,
които забраняват нейното разпространение. В последния случай
обаче, съответната държава-членка може да разреши на омбудсмана
да се запознава с тази информация, при положение че същият се
задължи да не я разпространява.

4. Когато омбудсманът не получи поисканото от него
съдействие, той уведомява за това Европейския парламент, който
предприема съответните мерки.

5. Доколкото е възможно, омбудсманът се стреми, съвместно със
заинтересуваната институция или орган, да намери решение, с
което да се преустановят случаите на лошо управление и да се
удовлетвори жалбата.

6. Ако омбудсманът установи случай на лоша администрация,
той сезира съответната институция или орган, и при необходимост
формулира проект на препоръки. Сезираната институция или орган
изпраща на омбудсмана подробно становище в срок от три месеца.

7. След това омбудсманът изпраща доклад до Европейския
парламент и до заинтересуваната институция или орган, в който
може да формулира препоръки. Омбудсманът уведомява жалбопо-
дателя за резултатите от проверката, за изразеното от заинтересу-
ваната институция или орган становище и за евентуално формули-
раните от него препоръки.

8. На края на всяка годишна сесия омбудсманът представя пред
Европейския парламент доклад за резултатите от проведените от
него проверки.
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▼M2

Член 4

1. Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за
които се прилагат разпоредбите на член 287 от Договора за
създаване на Европейската общност и член 194 от Договора за
създаване на Европейската общност за атомна енергия, са длъжни
да не разпространяват информацията или документите, които са
получили в хода на извършваните от тях проверки. Те са длъжни
по-специално да не разпространяват класифицирана информация
или други документи, предоставени на Омбудсмана, в частност
чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001, или документи, попадащи в обхвата на законодател-
ството на Общността относно защитата на личните данни, както и
всяка информация, която би увредила жалбоподателя или друго
евентуално заинтересувано лице, без да се накърняват разпоредбите
на параграф 2.

2. Ако в хода на проверките Омбудсманът узнае за факти, за
които счита, че биха могли да имат наказателноправно значение,
той незабавно уведомява компетентните национални органи чрез
постоянните представителства на държавите-членки в Европейските
общности, и доколкото случаят попада в нейните(неговите)
правомощия, компетентната институция, орган или служба на
Общността, отговарящ(а) за борбата с измамите; по целесъоб-
разност Омбудсманът уведомява и институцията или органа на
Общността, в който(ято) е назначен(о) въпросното длъжностно
лице или служител, и който(ято) може да приложи разпоредбите
на член 18, втора алинея от Протокола за привилегиите и имуни-
тетите на Европейските общности. Омбудсманът може да
информира заинтересуваната институция или орган на Общността
и за фактите, които поставят под въпрос поведението на техен
служител от дисциплинарна гледна точка.

Член 4а

Омбудсманът и служителите от неговата администрация
разглеждат исканията за обществен достъп до документи,
различни от документите, посочени в член 4, параграф 1, в съот-
ветствие с условията и ограниченията, предвидени в Регламент
(ЕО) № 1049/2001.

Член 5

1. Доколкото това може да способства за постигането на по-
голяма ефективност на проверките и за по-добрата защита на
правата и интересите на жалбоподателите, Омбудсманът може да
си сътрудничи с аналогични органи в някои държави-членки, при
условие че спазва приложимото национално законодателство.
Омбудсманът не може да изисква по този начин документи, до
които не би имал достъп съгласно член 3.

2. В рамките на функциите си, предвидени в член 195 от
Договора за създаване на Европейската общност и член 107г от
Договора за създаване на Европейската общност за атомна
енергия, и като избягва всяко дублиране с дейностите на други
институции и органи, Омбудсманът може да си сътрудничи при
същите условия с институциите и органите на държавите-членки,
отговорни за насърчаването и защитата на основните права.

▼B

Член 6

1. Омбудсманът се назначава от Европейския парламент след
всяко избиране на нов Парламент и за срока на парламентарния
мандат. Мандатът на омбудсмана може да се подновява.

2. Омбудсманът се избира измежду лица, които са граждани на
Съюза и се ползват с пълни граждански и политически права,
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▼B

предоставят гаранции за независимост и отговарят на условията за
заемане на най-висша съдебна длъжност в своята страна или
притежават призната компетентност и опит, за да изпълняват
функциите на омбудсман.

Член 7

1. Омбудсманът прекратява изпълнението на функциите си при
изтичане на срока на мандата му, подаване на оставка или освобо-
ждаване.

2. Освен в случай на освобождаване, омбудсманът продължава
да изпълнява функциите си до назначаването на негов приемник.

3. В случай на предсрочно прекратяване на функциите на
омбудсмана, в срок от три месеца от момента на освобождаване
на длъжността се назначава приемник за остатъка от парламен-
тарния мандат.

Член 8

Омбудсман, който вече не отговаря на необходимите условия за
изпълнение на неговите функции или е извършил сериозно
нарушение при изпълнението на служебните си задължения, може
да бъде освободен от Съда на Европейските общности по искане на
Европейския парламент.

Член 9

1. Омбудсманът изпълнява функциите си при условията на
пълна независимост и в общ интерес на Общностите и гражданите
на Съюза. При изпълнение на функциите си той не иска или не
получава указания от никое правителство или друг орган.
Омбудсманът се въздържа от всякакви действия, които са несъв-
местими с характера на неговите функции.

2. При встъпването си в длъжност омбудсманът полага търже-
ствена клетва пред Съда на Европейските общности да изпълнява
функциите си при условията на пълна независимост и безпри-
страстност, както и по време на и след изтичането на мандата си
да спазва задълженията, произтичащи от заеманата от него
длъжност, и по-специално задължението за почтеност и сдържаност
при приемането на определени назначения или облаги след прекра-
тяване на служебните му функции

Член 10

1. По време на мандата си омбудсманът не може да извършва
никаква друга политическа или административна дейност, нито да
развива друга професионална дейност, възмездно или безвъзмездно.

2. По отношение на възнаграждението, надбавките и пенсията,
омбудсманът се ползва с ранга на съдия в Съда на Европейските
общности.

3. По отношение на омбудсмана и длъжностните лица и служи-
телите в неговия секретариат се прилагат разпоредбите на членове
от 12 до 15 и член 18 от Протокола за привилегиите и имунитетите
на Европейските общности.

Член 11

1. Омбудсманът се подпомага от секретариат, чийто ръководител
се назначава от него самия.
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▼B

2. За длъжностните лица и другите служители в секретариата на
омбудсмана важат правилата и нормите, които са приложими за
длъжностните лица и служителите на Европейските общности.
Тяхната численост се определя ежегодно в рамките на бюджетната
процедура (1).

3. Длъжностните лица на Европейските общности и на
държавите-членки, които са назначени в секретариата на
омбудсмана, се командироват в интерес на службата, като на
същите се гарантира автоматично възстановяване на длъжност в
институцията, от която идват.

4. По въпросите, които се отнасят до служителите в неговата
администрация, омбудсманът е приравнен на институциите по
смисъла на член 1 от Правилника за длъжностните лица на Евро-
пейските общности.

▼M1
__________

▼B

Член 13

Седалището на омбудсмана съвпада със седалището на Евро-
пейския парламент (2).

Член 14

Омбудсманът приема разпоредби за изпълнение на настоящото
решение.

Член 15

Първият омбудсман, който ще бъде назначен след влизането в сила
на Договора за създаване на Европейски съюз, се назначава за
остатъка от парламентарния мандат.

▼M1
__________

▼B

Член 17

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Евро-
пейските общности. То влиза в сила на датата на публикуването
му.
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(1) Съвместно изявление на трите институции ще установи ръководни
прииципи относно числеността на длъжностните лица и служителите
при омбудсмана, както и статута на служителите на временен или
постоянен договор, които извършват проверки.

(2) Решение, взето със съвместно съгласие на представителите на правител-
ствата на държавите-членки по отношение на седалищата на инсти-
туциите и на някои организации и служби на ЕО (ОВ С 341,
23.12.1992 г. стр. 1)
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►B РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА 

от 22 октомври 2014 година 

относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските 
политически фондации 

(ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1) 

Изменен със: 

Официален вестник 

№ страница дата 

►M1 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/673 на Европейския парламент и на 
Съвета от 3 май 2018 година 

L 114I 1 4.5.2018 г. 
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 22 октомври 2014 година 

относно статута и финансирането на европейските 
политически партии и на европейските политически фондации 

ГЛАВА I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1 

Предмет 

Настоящият регламент установява условията за регламентиране на 
статута и финансирането на политическите партии на европейско 
равнище („европейски политически партии“) и политическите 
фондации на европейско равнище („европейски политически фонд 
ации“). 

Член 2 

Определения 

По смисъла на настоящия регламент: 

1) „политическа партия“ означава обединение на граждани: 

— което преследва политически цели, и 

— което е признато или създадено в съответствие с правния 
ред на поне една държава членка; 

2) „политически съюз“ означава структурирано сътрудничество 
между политически партии и/или граждани; 

3) „европейска политическа партия“ означава „политически 
съюз“, който преследва политически цели и е регистриран от 
Органа за европейските политически партии и фондации, 
създаден с член 6, съобразно реда и условията, установени в 
настоящия регламент; 

4) „европейска политическа фондация“ означава самостоятелен 
субект, свързан официално с европейска политическа партия, 
който е регистриран от Органа съобразно с реда и условията, 
установени в настоящия регламент и който чрез дейността си в 
рамките на целите и основните ценности, следвани от Съюза, 
поддържа и допълва целите на европейската политическа 
партия, като осъществява една или повече от следните 
дейности: 

а) наблюдение, анализ и принос към дебата по проблемите на 
европейската обществена политика и на процеса на 
европейска интеграция; 

б) развитие на дейности, свързани с проблемите на европе 
йската обществена политика, като например организиране 
и административна подкрепа на семинари, обучения, 
конференции и проучвания по такива въпроси между 
основните заинтересовани участници, включително и 
младежки организации и други представители на 
гражданското общество; 

▼B
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в) развитие на сътрудничество с цел насърчаване на 
демокрацията, включително в трети държави; 

г) предоставяне на рамка за съвместна работа на европейско 
равнище между национални политически фондации, научни 
работници и други заинтересовани участници; 

5) „регионален парламент“ или „регионално събрание“ означава 
орган, чиито членове заемат изборна длъжност на регионално 
равнище или са политически подотчетни на изборно събрание; 

6) „финансиране от общия бюджет на Европейския съюз“ 
означава безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с 
част първа, дял VI или финансиране, предоставено в съотв 
етствие с част втора, дял VIII от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) 
(„Финансовия регламент“); 

7) „дарение“ означава дарения на финансови средства, всякакви 
дарения в натура, предоставяне на стойност, по-ниска от 
пазарната, на стоки, услуги (включително заеми) или работа 
и/или всяка друга трансакция, която представлява иконом 
ическо предимство за съответната европейска политическа 
партия или фондация, с изключение на вноските на членовете 
и обичайните политически дейности, провеждани от частни 
лица на доброволна основа; 

8) „вноски от членове“ означава всяко плащане в брой, включ 
ително такси за членски внос или дарения в натура, или предо 
ставяне на стойност, по-ниска от пазарната, на стоки, услуги 
(включително заеми) или работа, и/или всяка друга трансакция, 
която представлява икономическо предимство за съответната 
европейска политическа партия или фондация, осигурено ѝ от 
един от нейните членове, с изключение на обичайните полит 
ически дейности, провеждани от отделни членове на 
доброволна основа; 

9) „годишен бюджет“ за целите на членове 20 и 27 означава 
общият размер на разходите в дадената година, докладвани в 
годишните финансови отчети на съответната европейска полит 
ическа партия или европейска политическа фондация; 

▼M1 
10) „национално звено за контакт“ означава всяко лице или лица, 

специално определени от съответните органи в държавите 
членки за целите на обмена на информация при прилагането 
на настоящия регламент; 

▼B 
11) „седалище“ означава мястото, където се намира централното 

управление на европейската политическа партия или европе 
йската политическа фондация; 

12) „успоредни нарушения“ означава две или повече нарушения, 
извършени като част от един и същ незаконен акт; 

▼B 

( 1 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
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13) „повторно нарушение“ означава нарушение, извършено след 
като на извършителя е била наложена санкция за нарушение 
от същия вид, в рамките на предходните пет години. 

ГЛАВА II 

СТАТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ 

Член 3 

Условия за регистрация 

1. Политически съюз има право да подаде заявление за 
регистрация като европейска политическа партия при следните 
условия: 

а) трябва да е със седалище в държава членка, посочено в нейния 
устав; 

б) ►M1 членуващите в него партии трябва да са представени от 
членове на Европейския парламент, на националните 
парламенти, на регионалните парламенти или на регионални 
събрания в най-малко една четвърт от държавите членки; 
или ◄ 

по време на последните избори за Европейски парламент той 
или членуващите в него партии трябва да са получили в поне 
една четвърт от държавите членки минимум три процента от 
гласовете във всяка една от тези държави членки; 

▼M1 
ба) членуващите в него партии не са членове на друга европейска 

политическа партия; 

▼B 
в) трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, 

ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 
ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство, принципите на правовата държава и 
зачитане на човешките права, включително правата на лицата 
от малцинствата; 

г) той или неговите членове трябва да са участвали в избори за 
Европейски парламент или да са изразили публично 
намерението си да участват в следващите избори за Европейски 
парламент; и 

д) не трябва да преследва стопански цели. 

2. Даден заявител има право да подаде заявление за регистрация 
като европейска политическа фондация при следните условия: 

а) трябва да е свързан с европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно условията и реда, установени в 
настоящия регламент; 

б) трябва да е със седалище в държава членка, посочено в неговия 
устав, 

▼B
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в) трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, 
ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 
2 ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на 
човешките права, включително правата на лицата от малци 
нствата; 

г) целите му трябва да допълват целите на европейската полит 
ическа партия, с която е официално свързан; 

д) в състава на неговия управителен орган трябва да участват 
членове от поне една четвърт от държавите членки; и 

е) не трябва да преследва стопански цели. 

3. С една европейска политическа партия може да е свързана 
официално само една европейска политическа фондация. Всяка 
европейска политическа партия и свързаната с нея европейска 
политическа фондация осигуряват разделение между съответното 
им текущо управление, управленски структури и финансови 
сметки. 

Член 4 

Управление на европейските политически партии 

1. Уставът на дадена европейска политическа партия е в съотв 
етствие с приложимото право на държавата членка, в която се 
намира нейното седалище, и включва разпоредби, които обхващат 
най-малко следното: 

а) нейното име и лого, които трябва ясно да се различават от тези 
на всяка друга съществуваща европейска политическа партия 
или европейска политическа фондация; 

б) адреса на нейното седалище; 

в) политическа програма, определяща нейните цели и задачи; 

г) декларация, в съответствие с член 3, параграф 1, буква д), че тя 
не преследва стопански цели; 

д) по целесъобразност името на свързаната с нея европейска полит 
ическа фондация, както и описание на официалната връзка 
между тях; 

е) нейната административна и финансова организация и 
процедури, като се уточняват по-специално органите и 
службите, които притежават правомощията за административно, 
финансово и правно представителство, както и правилата за 
изготвянето, одобряването и проверката на годишните 
счетоводни отчети; и 

ж) вътрешната процедура, която да се следва в случай на 
доброволното ѝ прекратяване в качеството на европейска полит 
ическа партия. 

2. Уставът на европейската политическа партия включва 
разпоредби за вътрешнопартийна организация, обхващащи най- 
малко следното: 

а) условията за приемане, напускане и изключване на нейните 
членове, като към устава се прилага списък на членуващите в 
нея партии; 

▼B
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б) правата и задълженията, свързани с всички видове членство, 
както и съответното право на глас; 

в) правомощията, отговорностите и състава на управителните ѝ 
органи, като за всеки от тях се посочват критериите за подбор 
на кандидати и условията за тяхното назначаване и осво 
бождаване; 

г) вътрешните ѝ процеси на вземане на решения, и по-специално 
процедурите за гласуване и изискванията за кворум; 

д) какъв подход е приела по отношение на прозрачността, и по- 
специално по отношение на счетоводните книги, сметките и 
дарителите, зачитането на личния живот и защитата на 
личните данни; и 

е) вътрешния ред за изменение на нейния устав. 

3. Държавата членка, в която се намира седалището, може да 
налага допълнителни изисквания към устава, при условие че тези 
допълнителни изисквания не са в противоречие с настоящия регл 
амент. 

Член 5 

Управление на европейските политически фондации 

1. Уставът на дадена европейска политическа фондация е в 
съответствие с приложимото право на държавата членка, в която 
се намира нейното седалище, и включва разпоредби, които 
обхващат най-малко следното: 

а) нейното име и лого, които трябва ясно да се различават от тези 
на всяка друга съществуваща европейска политическа партия 
или европейска политическа фондация; 

б) адреса на нейното седалище; 

в) описание на нейните цели и задачи, които трябва да съотв 
етстват на задачите, посочени в член 2, точка 4; 

г) декларация, в съответствие с член 3, параграф 2, буква е), че тя 
не преследва стопански цели; 

д) името на европейската политическа партия, с която тя е пряко 
свързана, както и описание на официалната връзка между тях; 

е) списък на нейните органи, като за всеки един от тях бъдат 
определени неговите правомощия, отговорности и състав и 
бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на 
членовете и ръководителите на тези органи; 

ж) нейната административна и финансова организация и 
процедури, като се уточняват по-специално органите и 
службите, които притежават правомощията за административно, 
финансово и правно представителство, както и правилата за 
изготвянето, одобрението и проверката на годишните 
счетоводни отчети; 

з) вътрешния ред за изменение на нейния устав; и 

▼B
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и) вътрешната процедура, която да се следва в случай на 
доброволното ѝ прекратяване в качеството на европейска полит 
ическа фондация. 

2. Държавата членка, в която се намира седалището, може да 
налага допълнителни изисквания към устава, при условие че тези 
допълнителни изисквания не са в противоречие с настоящия регл 
амент. 

Член 6 

Орган за европейските политически партии и европейските 
политически фондации 

1. За целите на регистрирането, контрола и налагането на 
санкции на европейските политически партии и на европейските 
политически фондации се създава Орган за европейските полит 
ически партии и фондации („Органът“). 

2. Органът има правосубектност. Той е независим орган и 
упражнява функциите си в пълно съответствие с настоящия регл 
амент. 

Органът взема решение за регистрацията и отписването от 
регистъра на европейските политически партии и европейските 
политически фондации в съответствие с процедурите и условията, 
предвидени в настоящия регламент. Освен това Органът редовно 
проверява дали условията за регистрация, посочени в член 3, и 
разпоредбите, свързани с управлението, определени в съответствие 
с член 4, параграф 1, букви а), б) и г) – е) и член 5, параграф 1, 
букви а) – д) и ж), продължават да се спазват от регистрираните 
европейски политически партии и европейски политически 
фондации. 

В решенията си Органът взема предвид в пълна степен основното 
право на свобода на сдружаване и необходимостта от осигуряване 
на плурализъм на политическите партии в Европа. 

Органът се представлява от своя директор, който взема всички 
решения на Органа от негово име. 

3. Директорът на Органа се назначава за петгодишен мандат, 
неподлежащ на подновяване, от Европейския парламент, Съвета и 
Комисията (общо наричани „органът по назначаване“), по общо 
съгласие, въз основа на предложенията, направени от комисия за 
подбор, съставена от генералните секретари на тези институции, 
след открита покана за представяне на кандидатури. 

Директорът на Органа се подбира въз основа на неговите лични и 
професионални качества. Той няма право да бъде член на 
Европейския парламент, да упражнява изборни мандати или да 
бъде настоящ или бивш служител на европейска политическа 
партия или европейска политическа фондация. Избраният 
директор не трябва да бъде в конфликт на интереси между задъ 
лженията му като директор на Органа и всякакви други официални 
задължения, особено по отношение на прилагането на разпоредбите 
на настоящия регламент. 

Мястото, освободено поради оставка, пенсиониране, освобождаване 
от длъжност или смърт, се запълва, като се следва същата 
процедура. 

В случай на нормална смяна или доброволна оставка директорът 
продължава да изпълнява своите функции до заемането на поста от 
нов директор. 

▼B
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Ако директорът на Органа вече не отговаря на необходимите 
условия за изпълнение на неговите задължения, той може да бъде 
освободен по общо съгласие от поне две от трите институции, 
посочени в първа алинея, и въз основа на доклад, изготвен от 
комисията за подбор, посочена в първа алинея, по нейна 
собствена инициатива или вследствие на искане от някоя от 
трите институции. 

Директорът на Органа е независим при изпълнението на своите 
задължения. Когато действа от името на Органа, директорът нито 
търси, нито приема указания от институция или правителство, или 
от който и да е орган, служба или агенция. Директорът на Органа 
се въздържа от всякакво действие, което е несъвместимо с 
естеството на неговите задължения. 

Европейският парламент, Съветът и Комисията упражняват 
съвместно по отношение на директора правомощията, предоставени 
на органа по назначаването от Правилника за длъжностните лица (и 
Условията за работа на другите служители на Европейския съюз) 
предвиден в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 ( 1 ). Без да 
се засягат решенията за назначаването и освобождаването от 
длъжност, трите институции могат да се споразумеят да поверят 
упражняването на някои или на всички останали правомощия, 
предоставени на органа по назначаването, на която и да е от тях. 

Органът по назначаването може да възложи на директора други 
задачи, при условие че те са съвместими с работното натоварване, 
произтичащо от неговите функции като директор на Органа, и не 
създават никакъв конфликт на интереси, нито застрашават пълната 
независимост на директора. 

4. Органът се разполага физически в Европейския парламент, 
който предоставя на Органа необходимите помещения и админ 
истративна подкрепа. 

5. Директорът на Органа се подпомага от служители от една или 
повече институции на Съюза. При работата си с Органа тези 
служители действат единствено съгласно разпорежданията на 
директора на Органа. 

Подборът на служителите е такъв, че да не води до конфликт на 
интереси между задълженията им в Органа и останалите им 
служебни задължения, и те се въздържат от всякакво действие, 
което е несъвместимо с естеството на техните функции. 

6. Органът сключва споразумения с Европейския парламент и 
ако е целесъобразно, с други институции относно административни 
мерки, необходими за изпълнението на неговите задачи, по- 
специално споразумения относно служителите, услугите и подпом 
агането, предоставени съгласно параграфи 4, 5 и 8. 

7. Бюджетните кредити за разходи на Органа се предоставят в 
отделен дял в раздела за Европейския парламент в общия бюджет 
на Европейския съюз. Бюджетните кредити са достатъчни, за да 

▼B 

( 1 ) Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 
1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и 
Условията за работа на другите служители на Европейските общности 
и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за 
длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).
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гарантират пълно и независимо функциониране на Органа. 
Директорът представя на Европейския парламент проект на 
бюджетен план за Органа и този план се оповестява публично. 
Европейският парламент делегира задълженията на разпоредител 
с бюджетни кредити по отношение на тези кредити на директора 
на Органа. 

8. По отношение на Органа се прилага Регламент № 1 на 
Съвета ( 1 ). 

Преводаческите услуги, необходими за работата на Органа и на 
регистъра, се извършват от Центъра за преводи за органите на 
Европейския съюз. 

9. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на 
Европейския парламент обменят цялата информация, необходима 
за изпълнението на съответните им задължения съгласно 
настоящия регламент. 

10. Директорът представя ежегодно доклад на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа. 

11. Съдът на Европейския съюз извършва преглед на законо 
съобразността на решенията на Органа в съответствие с член 263 
ДФЕС и е компетентен да разрешава спорове, свързани с обезщ 
етяване на вреди, причинени от Органа, в съответствие с членове 
268 и 340 ДФЕС. В случай че Органът не вземе решение, когато е 
задължен да вземе такова съгласно настоящия регламент, пред 
Съда на Европейския съюз може да бъде предявен иск за 
бездействие в съответствие с член 265 ДФЕС. 

Член 7 

Регистър на европейските политически партии и фондации 

1. Органът създава и управлява регистър на европейските полит 
ически партии и европейските политически фондации. До 
информацията от регистъра се осигурява онлайн достъп в съотв 
етствие с член 32. 

2. За да се осигури правилното функциониране на регистъра, на 
Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 и в рамките на приложното поле 
на съответните разпоредби на настоящия регламент относно: 

а) информацията и съпътстващата документация, съхранявани от 
Органа, за които регистърът трябва да бъде компетентното 
място за съхранение, включително устава на европейската 
политическа партия или европейската политическа фондация, 
всякакви други документи, представени като част от дадено 
заявление за регистрация в съответствие с член 8, параграф 2, 
всички документи, получени от държавата членка, в която се 
намира седалището, както е посочено в член 15, параграф 2, и 
информация относно самоличността на лицата, които са членове 
на органи или заемат постове, във връзка с които са им предо 
ставени правомощия за административно, финансово и правно 
представителство, както е посочено в член 4, параграф 1, буква 
е) и член 5, параграф 1, буква ж); 

▼B 

( 1 ) Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия 
режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., 
стр. 385/58).
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б) материалите от регистъра, посочени в буква а) от настоящия 
параграф, за които регистърът трябва да е компетентен да 
сертифицира законността съгласно установеното от Органа в 
съответствие с неговите правомощия съгласно настоящия регл 
амент. Органът не е компетентен да извършва проверка на събл 
юдаването от страна на европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация на задължение или изискване, 
наложено на съответната партия или фондация от държавата 
членка на седалището съгласно членове 4 и 5 и член 14, 
параграф 2 в допълнение към задълженията и изискванията, 
предвидени в настоящия регламент. 

3. Комисията уточнява посредством актове за изпълнение 
детайлите на системата на регистрационните номера, която следва 
да се прилага за регистъра, и стандартните извлечения от 
регистъра, които следва да се предоставят на трети лица при поис 
кване, включително съдържанието на писма и документи. Тези 
извлечения не съдържат други лични данни освен самоличността 
на лицата, които са членове на органи или заемат постове, във 
връзка с които са им предоставени правомощия за админ 
истративно, финансово и правно представителство, както е 
посочено в член 4, параграф 1, буква е) и член 5, параграф 1, 
буква ж). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в член 37. 

Член 8 

Заявление за регистрация 

1. Заявлението за регистрация се подава до Органа. Заявлението 
за регистрация като европейска политическа фондация се подава 
само чрез европейската политическа партия, с която заявителят е 
официално свързан. 

2. Заявлението е придружено от: 

а) документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на 
условията, установени в член 3, включително стандартна 
официална декларация съгласно формуляра, определен в прил 
ожението; 

б) устав на партията или на фондацията, съдържащ разпоредбите 
съгласно изискванията на членове 4 и 5, включително съотв 
етните приложения и по целесъобразност, удостоверението от 
държавата членка на седалището, посочено в член 15, 
параграф 2. 

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 36 и в рамките на прил 
ожното поле на съответните разпоредби на настоящия регламент: 

а) за установяване на всякаква допълнителна информация или 
подкрепящи документи във връзка с параграф 2, необходими 
на Органа, за да може да изпълнява пълноценно своите отго 
ворности съгласно настоящия регламент във връзка с функц 
ионирането на регистъра; 

б) за изменение на стандартната официална декларация в прил 
ожението по отношение на данните, които следва да бъдат 
попълнени от заявителя, когато е необходимо, за да се осигури 
наличието на достатъчна информация по отношение на подп 
исалия, неговия мандат и съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа фондация, която подп 
исалият е упълномощен да представлява за целите на 
декларацията. 

▼B
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4. Документацията, представена на Органа като част от 
заявлението, се публикува незабавно на интернет страницата, 
посочена в член 32. 

Член 9 

Разглеждане на заявлението и решение на Органа 

1. Заявлението се разглежда от Органа, за да се определи дали 
заявителят отговаря на условията за регистрация, определени в 
член 3, и дали уставът съдържа разпоредбите, изисквани съгласно 
членове 4 и 5. 

2. Органът приема решение за регистрация на заявителя, освен 
ако установи, че заявителят не отговаря на условията за 
регистрация, определени в член 3, или че уставът не съдържа 
разпоредбите, изисквани съгласно членове 4 и 5. 

Органът публикува своето решение за регистрация на заявителя в 
срок от един месец след получаването на заявлението за 
регистрация, а в случай че се прилагат процедурите, посочени в 
член 15, параграф 4 – в срок от четири месеца след получаване на 
заявлението за регистрация. 

Когато молбата е непълна, Органът изисква от заявителя да 
представи своевременно всяка необходима допълнителна 
информация. За целите на срока, предвиден във втора алинея, той 
започва да тече от датата на получаване от Органа на пълното 
заявление. 

3. Стандартната официална декларация, посочена в член 8, 
параграф 2, буква а), се счита за достатъчна, за да се уверят комп 
етентните органи, че заявителят отговаря на условията, посочени в 
член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), в 
зависимост от това кое е приложимо. 

4. Решението на Органа за регистриране на заявителя се 
публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с 
устава на съответната партия или фондация. Решението на 
Органа заявителят да не бъде регистриран се публикува в 
Официален вестник на Европейския съюз заедно с подробно 
изложение на основанията за отказа. 

5. Всяко изменение в документите или устава, внесено като част 
от заявлението за регистрация съобразно член 8, параграф 2, се 
съобщава на Органа, който актуализира регистрацията в съотв 
етствие с процедурите, определени в член 15, параграфи 2 и 4, 
mutatis mutandis. 

6. Всяка година на Органа се изпраща актуализиран списък на 
партиите – членки на европейската политическа партия, който се 
прилага към устава на тази партия съгласно предвиденото в член 4, 
параграф 2. Всяка промяна, в резултат на която европейската 
политическа партия може вече да не отговаря на условието по 
член 3, параграф 1, буква б), се съобщава на Органа в срок от 
четири седмици от настъпването на промяната. 

▼B
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Член 10 

Проверка на спазването на условията и изискванията за 
регистрация 

1. Без да се нарушава процедурата, определена в параграф 3, 
Органът редовно проверява дали условията за регистрация, 
предвидени в член 3, и разпоредбите, свързани с управлението, 
определени в член 4, параграф 1, букви а) и б) и г) – е) и член 
5, параграф 1, букви а) – д) и ж), продължават да се изпълняват от 
регистрираните европейски политически партии и европейски 
политически фондации. 

2. Ако Органът установи, че едно от условията за регистрация 
или една от разпоредбите, свързани с управлението, посочени в 
параграф 1, с изключение на условията, посочени в член 3, 
параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), вече не се 
изпълнява, той уведомява съответната европейска политическа 
партия или фондация. 

3. ►M1 Европейският парламент, като действа по собствена 
инициатива или въз основа на обосновано искане от група 
граждани, внесено в съответствие със съответните разпоредби на 
Правилника за дейността, или Съветът, или Комисията могат да 
отправят към Органа искане за проверка на спазването от 
конкретна европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация на условията, предвидени в член 3, параграф 1, 
буква в) и член 3, параграф 2, буква в). В тези случаи, както и в 
случаите, посочени в член 16, параграф 3, буква а), Органът 
отправя към комитета, съставен от независими изтъкнати 
личности, създаден с член 11, искане за становище по този 
въпрос. Комитетът представя становището си в срок от два 
месеца. ◄ 

Ако Органът получи сведения, които могат да породят съмнения 
относно спазването от дадена европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация на условията, определени в член 
3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), тя 
информира за това Европейския парламент, Съвета и Комисията, 
с оглед да се даде възможност някой от тези органи да подаде 
искане за извършване на проверката, посочена в първа алинея. 
Без да се засяга първа алинея, Европейският парламент, Съветът 
и Комисията посочват намерението си в срок от два месеца от 
получаването на тази информация. 

Процедурите, предвидени в първа и втора алинея, не се откриват 
през двумесечния период, предхождащ изборите за Европейски 
парламент. 

Като взема предвид становището на комитета, Органът взема 
решение дали да заличи съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа фондация от регистъра. 
Решението на Органа е надлежно обосновано. 

Органът може да вземе решение за отписване от регистъра на 
основание на неспазване на условията, предвидени в член 3, 
параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), само в 
случай на явно и сериозно нарушение на тези условия. Това 
решение подлежи на процедурата, посочена в параграф 4. 

▼B
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4. Решенията на Органа за отписване от регистъра на европейска 
политическа партия или фондация на основание явно и сериозно 
нарушение по отношение на спазването на условията, определени в 
член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), се 
съобщават на Европейския парламент и Съвета. Решението влиза в 
сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повд 
игнали възражения в срок от три месеца след уведомяването на 
Европейския парламент и на Съвета за това решение или ако 
преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. 
В случай на възражение от страна на Европейския парламент и на 
Съвета европейската политическа партия или фондация запазва 
регистрацията си. 

Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу 
решението само въз основа на причини, свързани с оценката на 
спазването на условията за регистрация, посочени в член 3, 
параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в). 

Съответната европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация бива уведомена, че са внесени възражения срещу 
решението на Органа за отписването ѝ от регистъра. 

Европейският парламент и Съветът приемат позиция в съотв 
етствие с правилата им за вземане на решение, установени в съотв 
етствие с Договорите. Всяко възражение е надлежно обосновано и 
се оповестява публично. 

5. Решението на Органа за отписване от регистъра на европейска 
политическа партия или европейска политическа фондация, срещу 
което не е представено възражение съгласно процедурата, посочена 
в параграф 4, се публикува в Официален вестник на Европейския 
съюз заедно с подробно изложение на мотивите за отписване от 
регистъра и влиза в сила три месеца след датата на публикуването 
му. 

6. Европейска политическа фондация автоматично губи своя 
правен статут като такава, ако европейската политическа партия, 
с която е свързана, бъде заличена от регистъра. 

Член 11 

Комитет, съставен от независими изтъкнати личности 

1. С настоящия член се създава комитет, съставен от независими 
изтъкнати личности („комитетът“). Той се състои от шестима 
членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията 
определят по двама членове. Членовете на комитета се подбират 
въз основа на техните лични и професионални качества. Те не 
могат да бъдат членове на Европейския парламент, Съвета или 
Комисията, да упражняват изборен мандат, да са длъжностни 
лица или други служители на Европейския съюз или да са 
настоящи или бивши служители на европейска политическа 
партия или европейска политическа фондация. 

Членовете на комитета са независими при изпълнението на своите 
задължения. Те нито търсят, нито приемат указания от която и да е 
институция или от което и да е правителство или от друг орган, 
служба или агенция и се въздържат от всякакво действие, което е 
несъвместимо с естеството на техните задължения. 

▼B
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Комитетът се подновява в срок от шест месеца след края на 
първата сесия на Европейския парламент след всеки избори за 
Европейски парламент. Мандатът на членовете на Комитета не 
може да бъде подновяван. 

2. Комитетът приема свой вътрешен правилник. Членовете на 
Комитета избират един от тях за председател на Комитета в съотв 
етствие с този правилник. Секретариатът и финансирането на 
Комитета се осигуряват от Европейския парламент. Секретариатът 
на Комисията действа единствено съгласно разпорежданията на 
Комитета. 

3. При искане от страна на Органа Комитетът дава становище 
относно всяко възможно явно и сериозно нарушение на ценно 
стите, на които се основава Съюзът, както е посочено в член 3, 
параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), от страна на 
европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация. За тази цел Комитетът може да изиска всички 
съответни документи и доказателства от Органа, Европейския 
парламент, съответната европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация, други политически партии, 
политически фондации или други заинтересовани страни и може 
да поиска да изслуша техни представители. 

При приемането на становищата си Комитетът взема предвид в 
пълна степен основното право на свобода на сдружаване и необ 
ходимостта от осигуряване на плурализъм на политическите партии 
в Европа. 

Становищата на Комитета се оповестяват публично своевременно. 

ГЛАВА III 

ПРАВЕН СТАТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ 
И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ 

Член 12 

Правосубектност 

Европейските политически партии и европейските политически 
фондации имат европейска юридическа правосубектност. 

Член 13 

Признаване и правоспособност 

Правният статут и правоспособността на европейските политически 
партии и на европейските политически фондации се признават във 
всички държави членки. 

Член 14 

Приложимо право 

1. Статутът на европейските политически партии и европейските 
политически фондации се урежда с настоящия регламент. 

2. По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия 
регламент, по отношение на аспектите, които не са обхванати от 
него, статутът на европейските политически партии и европейските 
политически фондации се урежда от приложимите разпоредби на 
националното право на държавата членка, в която се намират 
съответните им седалища. 

▼B
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Дейностите, осъществявани от европейски политически партии и 
европейски политически фондации в други държави членки, се 
уреждат със съответното национално право на тези държави 
членки. 

3. По въпросите, които не са уредени от настоящия регламент 
или от приложимите разпоредби съгласно параграф 2, или са само 
частично уредени от тях, по отношение на аспектите, които не са 
обхванати от тях, дейността на европейските политически партии и 
европейските политически фондации се урежда от разпоредбите на 
съответния им устав. 

Член 15 

Придобиване на европейска правосубектност 

1. Европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация придобива юридическа правосубектност на датата на 
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на 
решението на Органа за нейната регистрация в съответствие с 
член 9. 

2. Ако това се изисква от държавата членка, в която се намира 
седалището на подалия заявление за регистрация като европейска 
политическа партия или европейска политическа фондация, 
заявлението, подадено в съответствие с член 8, се придружава от 
декларация, издадена от съответната държава членка, 
удостоверяваща, че заявителят е спазил всички съответни 
национални изисквания за подаване на заявление и че неговият 
устав е в съответствие с приложимото право, посочено в член 14, 
параграф 2, първа алинея. 

3. Ако кандидатът има юридическа правосубектност съгласно 
правото на държава членка, придобиването на европейска 
юридическа правосубектност се счита от съответната държава 
членка за преобразуване на националната правосубектност в 
приемна европейска правосубектност. Тази приемна правосуб 
ектност запазва в пълна степен вече съществуващите права и задъ 
лжения на предишното национално правно образувание, което 
престава да съществува като такова. Съответната държава членка 
не прилага забранителни условия в контекста на такова 
преобразуване. Заявителят поддържа седалище в съответната 
държава членка до публикуването на решение в съответствие с 
член 9. 

4. Ако това се изисква от държавата членка, в която се намира 
седалището на заявителя, Органът определя датата на публ 
икуването, посочено в параграф 1, само след консултация с тази 
държава членка. 

Член 16 

Прекратяване на европейска правосубектност 

1. Европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация губи своята юридическа правосубектност от датата на 
влизане в сила на решението на Органа за изключване от 
регистъра, публикувано в Официален вестник на Европейския 
съюз. Решението влиза в сила три месеца след публикуването, 
освен ако съответната европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация изиска по-кратък срок. 

2. Европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация се отписва от регистъра с решение на Органа: 

▼B
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а) вследствие на решение, прието съгласно член 10, параграфи 2 
– 5; 

б) при обстоятелствата, предвидени в член 10, параграф 6; 

в) по искане на съответната европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация; или 

г) в случаите, посочени в параграф 3, първа алинея, буква б) от 
настоящия член. 

3. Ако европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация е допуснала съществено неизпълнение на съотв 
етните задължения съгласно националното право, приложимо по 
силата на член 14, параграф 2, първа алинея, държавата членка, в 
която се намира седалището, може да отправи към Органа 
надлежно обосновано искане за отписване от регистъра, в което 
трябва да са посочени точно и изчерпателно незаконните 
действия и конкретните национални изисквания, които не са били 
спазени. В такива случаи Органът: 

а) по въпроси, отнасящи се изключително или предимно до 
елементи, оказващи влияние върху зачитането на ценностите, 
на които се основава Съюзът, посочени в член 2 ДЕС, започва 
процедура за проверка в съответствие с член 10, параграф 3. 
Прилагат се също така член 10, параграфи 4, 5 и 6; 

б) по всички други въпроси и в случай че обосновано искане от 
съответната държава членка потвърждава, че всички национални 
правни средства са били изчерпани, взема решение за отписване 
на съответната европейска политическа партия или европейска 
политическа фондация от регистъра. 

Ако европейската политическа партия или европейската полит 
ическа фондация е допуснала съществено неизпълнение на съотв 
етните задължения съгласно националното право, приложимо по 
силата на член 14, параграф 2, втора алинея, и ако въпросът се 
отнася изключително или предимно до елементи, оказващи 
влияние върху зачитането на ценностите, на които се основава 
Европейският съюз, посочени в член 2 ДЕС, съответната държава 
членка може да отправи искане до Органа в съответствие с 
разпоредбите на първа алинея от настоящия параграф. Органът 
действа в съответствие с първа алинея, буква а) от настоящия 
параграф. 

При всички случаи Органът действа без ненужно забавяне. Органът 
информира съответната държава членка и съответната европейска 
политическа партия или европейска политическа фондация относно 
последващите действия, свързани с мотивирано искане за 
отписване от регистъра. 

4. Органът определя датата на публикуването, посочено в 
параграф 1, след консултация с държавата членка, в която се 
намира седалището на европейската политическа партия или 
европейската политическа фондация. 

5. В случай че съответната европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация придобива правосубектност 
съгласно законодателството на държавата членка, в която се 
намира нейното седалище, това придобиване се счита от тази 

▼B
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държава членка за преобразуване на европейската правосубектност 
в национална правосубектност, която запазва в пълна степен вече 
съществуващите права и задължения на предишното европейско 
правно образувание. Съответната държава членка не прилага 
забранителни условия в контекста на такова преобразуване. 

6. В случай че европейската политическа партия или европе 
йската политическа фондация не придобива правосубектност 
съгласно законодателството на държавата членка, в която се 
намира нейното седалище, тя се прекратява в съответствие с прил 
ожимото право на тази държава членка. Съответната държава 
членка може да изиска прекратяването да бъде предшествано от 
придобиване от съответната партия или фондация на национална 
правосубектност в съответствие с параграф 5. 

7. При всички случаи, посочени в параграфи 5 и 6, съответната 
държава членка гарантира пълното спазване на условието за нест 
опански цели, посочено в член 3. Органът и разпоредителят с 
бюджетни кредити на Европейския парламент могат да договорят 
със съответната държава членка условията за прекратяване на 
европейската правосубектност, по-специално за да се гарантира 
възстановяването на средствата, получени от общия бюджет на 
Европейския съюз, и изпълнението на финансовите санкции, 
наложени съгласно член 27. 

ГЛАВА IV 

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 17 

Условия за финансиране 

1. Европейска политическа партия, която е регистрирана 
съобразно реда и условията, установени в настоящия регламент и 
представена в Европейския парламент от най-малко един от 
нейните членове, която не е в една от ситуациите по критериите 
за изключване, посочени в член 106, параграф 1 от Финансовия 
регламент, може да подаде заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно реда и условията, публ 
икувани от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския 
парламент в покана за финансиране. 

2. Европейска политическа фондация, свързана с европейска 
политическа партия с право да кандидатства за финансиране по 
силата на параграф 1, която фондация е регистрирана съобразно 
реда и условията, установени в настоящия регламент и която не е 
в една от ситуациите по критериите за изключване, посочени в 
член 106, параграф 1 от Финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз 
съобразно реда и условията, публикувани от разпоредителя с 
бюджетни кредити на Европейския парламент в покана за 
представяне на предложения. 

3. За целите на определянето на допустимост за финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз съобразно с параграф 1 от 
настоящия член и член 3, параграф 1, буква б), и за прилагане на 
член 19, параграф 1, за депутат в Европейския парламент следва да 
се счита член само на една европейска политическа партия, която в 
случаите, когато това е приложимо, е партията, с която е свързана 
неговата или нейната национална или регионална политическа 
партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за 
финансиране. 

▼B
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4. Финансирането или безвъзмездните средства от общия 
бюджет на Европейския съюз не надхвърлят 90 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи, посочени в бюджета на 
дадена европейска политическа партия, и 95 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи, направени от дадена 
европейска политическа фондация. Европейските политически 
партии могат да използват неизползвани части от финансирането 
на Съюза, предоставено за покриване на подлежащи на възста 
новяване разходи, в рамките на финансовата година, следваща 
тази на предоставянето му. Неизползвани и след тази финансова 
година суми се събират в съответствие с Финансовия регламент. 

▼B 
5. В рамките на ограниченията, определени в членове 21 и 22, 
разходите, подлежащи на възстановяване чрез финансиране, 
включват административни разходи и разходи, свързани с техн 
ическа поддръжка, заседания, изследователска дейност, 
трансгранични мероприятия, проучвания, информация и публ 
икации, както и разходи, свързани с кампании. 

Член 18 

Заявление за финансиране 

1. За да се ползва с финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз, европейска политическа партия или европейска 
политическа фондация, която отговаря на условията на член 17, 
параграф 1 или 2, подава заявление до Европейския парламент 
след публикуване на покана за финансиране или за представяне 
на предложения. 

2. Към деня на подаване на заявлението европейската полит 
ическа партия и европейската политическа фондация трябва да 
изпълняват задълженията, посочени в член 23, а от деня на 
подаване на заявлението до края на финансовата година или на 
дейността, за която се предоставя финансирането или се отпускат 
безвъзмездните средства – да останат вписани в регистъра и да не 
им е наложена някоя от санкциите, предвидени в член 27, параграф 
1 и член 27, параграф 2, буква а), подточки v) и vi). 

▼M1 
2а. Дадена европейска политическа партия включва в своето 
заявление доказателства, че по правило в продължение на 12- 
месечен период преди изтичането на окончателния срок за 
подаване на заявлението нейната политическа програма и лого са 
били публикувани по ясно видим и лесен за използване начин на 
уебсайтовете на членуващите в нея партии от ЕС. 

▼B 
3. Европейска политическа фондация прилага към заявлението 
своята годишна работна програма или своя план за действие. 

4. Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския 
парламент взема решение в тримесечен срок след приключване 
на процедурата на поканата за финансиране или поканата за 
представяне на предложения и разрешава и управлява съответните 
кредити в съответствие с Финансовия регламент. 

5. Европейска политическата фондация може да кандидатства за 
финансиране от общия бюджет на Европейския съюз само чрез 
европейската политическа партия, с която е свързана. 

▼M1
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Член 19 

Критерии за предоставяне на финансиране и разпределение на 
финансирането 

▼M1 
1. Съответните бюджетни кредити, които са налични за европе 
йските политически партии и европейските политически фондации, 
на които е предоставено финансиране или са отпуснати безвъ 
змездни средства съгласно член 18, се разпределят eжегодно въз 
основа на следната схема на разпределение: 

— 10 % се разпределят поравно между европейските политически 
партии бенефициери, 

— 90 % се разпределят между европейските политически партии 
бенефициери пропорционално на броя на избраните техни 
членове в Европейския парламент. 

Същата схема на разпределение се прилага и за финансиране на 
европейски политически фондации въз основа на връзката им с 
европейска политическа партия. 

▼B 
2. Посоченото в параграф 1 разпределение е на основата на броя 
на избраните за депутати в Европейския парламент, които са 
членове на кандидатстващата за финансиране европейска полит 
ическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията 
за финансиране, при спазване на член 17, параграф 3. 

Всички промени в броя след тази дата не оказват влияние върху 
съответния дял от разпределеното финансиране между европе 
йските политически партии или европейските политически 
фондации. Това не засяга изискването в член 17, параграф 1 една 
европейска политическа партия да бъде представена в Европейския 
парламент от най-малко един от нейните членове. 

Член 20 

Дарения и вноски на членовете 

1. Европейските политически партии и европейските полит 
ически фондации могат да приемат дарения от физически или 
юридически лица в размер до 18 000 EUR на година от един 
дарител. 

2. При подаването на годишните си финансови отчети в съотв 
етствие с член 23 европейските политически партии и европейските 
политически фондации също представят списък с всички дарители 
и съответните им дарения, в който се описват както вида, така и 
стойността на индивидуалните дарения. Настоящият параграф се 
прилага също и за вноските от партиите – членки на европейските 
политически партии, и организациите – членки на европейските 
политически фондации. 

За дарения от физически лица, чиято стойност надхвърля 1 500 
евро и е под или равна на 3 000 EUR, съответната европейска 
политическа партия или европейска политическа фондация 
посочва дали съответните дарители са предоставили предварително 
писмено съгласие за публикуване в съответствие с член 32, 
параграф 1, буква д). 

3. Дарения, получени от европейски политически партии и 
европейски политически фондации в рамките на шест месеца 
преди изборите за Европейски парламент, се докладват всяка 
седмица на Органа в писмен вид и съобразно с параграф 2. 

▼B
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4. Единични дарения, чиято стойност надхвърля 12 000 EUR, 
получени от европейските политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват незабавно на Органа в 
писмен вид и съобразно с параграф 2. 

5. Европейските политически партии и европейските полит 
ически фондации не приемат нито едно от следното: 

а) анонимни дарения или други вид финансиране; 

б) дарения от бюджета на политическите групи в Европейския 
парламент; 

в) дарения от публични органи на държава членка или на трета 
държава или от предприятие, върху което такъв публичен 
орган може да упражнява пряко или непряко съществено 
влияние поради собствеността върху него, финансовото си 
участие в него или правилата, които уреждат функционирането 
му; или 

г) дарения от частни субекти, установени в трета държава, или от 
физически лица от трета държава, които нямат право да гласуват 
в изборите за Европейски парламент. 

6. Всяко дарение, което не е разрешено по силата на настоящия 
регламент, в рамките на 30 дни след датата на получаването му от 
дадена европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация: 

а) се връща на дарителя или на всяко лице, което действа от името 
на дарителя; или 

б) когато не е възможно да бъде върнато, се докладва на Органа и 
на Европейския парламент. Разпоредителят с бюджетни кредити 
на Европейския парламент пристъпва към изготвяне и 
разрешаване на нареждането за събиране на вземания 
съобразно с разпоредбите, предвидени в членове 78 и 79 от 
Финансовия регламент. Средствата се заприходяват като общи 
постъпления в частта от общия бюджет на Европейския съюз, 
която е за Европейския парламент. 

7. Допускат се вноски от страна на членовете на европейска 
политическа партия. Стойността на тези вноски не може да 
надвишава 40 % от годишния бюджет на тази европейска полит 
ическа партия. 

8. Допускат се вноски от страна на членовете на европейска 
политическа фондация, както и от страна на европейската полит 
ическа партия, с която фондацията е свързана. Стойността на тези 
вноски не може да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази 
европейска политическа фондация и не може да има за източник 
средства от общия бюджет на Европейския съюз, получени от 
европейска политическа партия в съответствие с настоящия регл 
амент. 

Тежестта на доказване пада върху съответната европейска полит 
ическа партия, която посочва ясно в счетоводните си отчети 
произхода на средствата за финансирането на свързаната с нея 
европейска политическа фондация. 

▼B
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9. Без да се засягат параграфи 7 и 8, европейските политически 
партии и европейските политически фондации могат да приемат 
вноски от граждани, които са техни членове, в размер до 
18 000 EUR на година и на член, когато съответният член прави 
тези вноски от свое име. 

Таванът, определен в първа алинея, не се прилага, когато съотв 
етният член е също така избран член на Европейския парламент, на 
национален парламент, на регионален парламент или на регионално 
събрание. 

10. Всяко финансиране, което не е разрешено съгласно 
настоящия регламент, се връща в съответствие с параграф 6. 

Член 21 

Финансиране на кампании във връзка с изборите за 
Европейски парламент 

1. При спазване на условията на втора алинея финансирането на 
европейските политически партии от общия бюджет на 
Европейския съюз и от каквито и да е други източници може да 
се използва за финансиране на кампании, провеждани от европе 
йските политически партии във връзка с изборите за Европейски 
парламент, в които те, или техни членове, участват съгласно изис 
кването по член 3, параграф 1, буква г). 

В съответствие с член 8 от Акта за избирането на членове на 
Европейския парламент чрез всеобщи преки избори ( 1 ), фина 
нсирането и възможното ограничаване на разходите на всички 
политически партии, кандидати и трети страни, в допълнение към 
тяхното участие, в изборите за Европейски парламент се уреждат 
във всяка държава членка от национални разпоредби. 

2. Разходите, свързани с кампаниите, посочени в параграф 1, се 
посочват по ясен начин като такива от европейските политически 
партии в техните годишни финансови отчети. 

Член 22 

Забрана за финансиране 

1. Без да се засягат разпоредбите на член 21, параграф 1, фина 
нсирането на европейските политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не 
може да се използва за пряко или непряко финансиране на други 
политически партии, и по-специално на националните партии или 
кандидати. За тези национални политически партии и кандидати 
продължават да се прилагат националните правила. 

2. Финансирането на европейските политически фондации от 
общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други 
източници не се използва за други цели освен за финансиране на 
техните дейности, така както са изброени в член 2, точка 4, и за 
разходи, свързани пряко с целите, определени в техния устав в 
съответствие с член 5. По-специално то не се използва за пряко 
или непряко финансиране на избори, политически партии или 
кандидати, или други фондации. 

▼B 

( 1 ) ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.
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3. Финансирането на европейските политически партии и 
европейските политически фондации от общия бюджет на 
Европейския съюз или от каквито и да е други източници не 
може да се използва за финансиране на кампании за референдуми. 

ГЛАВА V 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Член 23 

Счетоводни сметки и задължения за докладване и одит 

1. Най-късно до шест месеца след края на финансовата година 
европейските политически партии и европейските политически 
фондации представят на Органа, с копие до разпоредителя с 
бюджетни кредити на Европейския парламент, и на компетентното 
национално звено за контакт в държавата членка на тяхното 
седалище: 

а) своя годишен финансов отчет с придружаващи го бележки, 
който обхваща приходите и разходите и активите и пасивите в 
началото и в края на финансовата година, в съответствие с прил 
ожимото право в държавата членка, в която е тяхното седалище, 
и своя годишен финансов отчет въз основа на международните 
счетоводни стандарти, както са определени в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета ( 1 ); 

б) доклад от външен одит на годишния финансов отчет, обхващащ 
както надеждността на тези финансови отчети, така и законо 
съобразността и редовността на приходите и разходите, който 
одит е извършен от независим орган или експерт; и 

в) списък с дарителите и вносителите и съответните им дарения 
или вноски в съответствие с член 20, параграфи 2, 3 и 4. 

2. В случай че европейските политически партии имат съвместни 
разходи с национални политически партии или европейските полит 
ически фондации имат съвместни разходи с национални полит 
ически фондации или с други организации, данните, 
удостоверяващи разходите на европейските политически партии 
или фондации, направени пряко или чрез тези трети страни, се 
включват в годишните финансови отчети, упоменати в параграф 1. 

3. Европейският парламент избира, упълномощава и плаща възн 
аграждението на независимите външни органи или експерти, 
посочени в параграф 1, буква б). Те са надлежно упълномощени 
да извършват одит на счетоводни отчети съгласно приложимото 
право в държавата членка, в която е тяхното седалище или 
управление. 

4. Европейските политически партии и европейските полит 
ически фондации предоставят всякаква информация, поискана от 
независимите органи или експерти за целите на техния одит. 

▼B 

( 1 ) Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 
19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти 
(ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).
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5. Независимите органи или експерти информират Органа и 
разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент 
относно всяко съмнение за незаконна дейност, измама или 
корупция, които могат да навредят на финансовите интереси на 
Съюза. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на 
Европейския парламент информират съответните национални 
звена за контакт. 

Член 24 

Общи правила относно контрола 

1. Контролът относно спазването от страна на европейските 
политически партии и европейските политически фондации на 
задълженията съгласно настоящия регламент се упражнява 
съвместно от Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на 
Европейския парламент и компетентните държави членки. 

2. Органът контролира спазването от страна на европейските 
политически партии и европейските политически фондации на 
задълженията им по настоящия регламент, и по-специално във 
връзка с член 3, член 4, параграф 1, букви а), б) и г) – е), член 
5, параграф 1, букви а) – д) и ж), член 9, параграфи 5 и 6 и членове 
20, 21 и 22. 

Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент 
контролира спазването от страна на европейските политически 
партии и европейските политически фондации на задълженията, 
свързани с финансовите средства на Съюза по настоящия регл 
амент, в съответствие с Финансовия регламент. При извършването 
на такъв контрол Европейският парламент взема необходимите 
мерки в областта на предотвратяването и на борбата с измамите, 
засягащи финансовите интереси на Съюза. 

3. Контролът от страна на Органа и на разпоредителя с 
бюджетни кредити на Европейския парламент, посочен в 
параграф 2, не обхваща спазването от страна на европейските 
политически партии и европейските политически фондации на 
задълженията им по силата на приложимото национално законод 
ателство, както е посочено в член 14. 

4. Европейските политически партии и европейските полит 
ически фондации, предоставят всякаква информация, поискана от 
Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския 
парламент, Сметната палата, Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) или държавите членки, която е необходима с 
цел осъществяване на контрола, за който са отговорни съгласно 
настоящия регламент. 

При поискване и за целите на контрола върху спазването на член 20 
европейските политически партии и европейските политически 
фондации предоставят на Органа информацията относно финансовите 
вноски, направени от отделни членове и самоличността на тези 
членове. Освен това, по целесъобразност, Органът може да изисква 
от европейските политически партии да предоставят подписани 
потвърдителни декларации от членовете, които изпълняват изборни 
мандати, за целите на контрола върху спазването на условието, 
предвидено в член 3, параграф 1, първа алинея, буква б). 

Член 25 

Усвояване и контрол по отношение на финансови средства на 
Съюза 

1. Кредитите, предназначени за финансиране на европейските 
политически партии и европейските политически фондации, се 
определят съгласно годишната бюджетна процедура и се усвояват 
в съответствие с настоящия регламент и Финансовия регламент. 

▼B
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Редът и условията за предоставяне на финансиране и отпускане на 
безвъзмездни средства се определят от разпоредителя с бюджетни 
кредити на Европейския парламент в поканата за финансиране и в 
поканата за представяне на предложения. 

2. Контролът по отношение на финансирането, получено от 
общия бюджет на Европейския съюз, и на използването му се 
упражнява в съответствие с Финансовия регламент. 

Освен това се упражнява и контрол на базата на годишен доклад от 
външен независим одит, както това е предвидено в член 23, 
параграф 1. 

3. Европейската сметна палата упражнява своите одитни 
правомощия в съответствие с член 287 ДФЕС. 

4. Всеки документ или информация, които се изискват от 
Европейската сметна палата с оглед на изпълнението на нейните 
задачи, ѝ се предоставят по нейно искане от европейските полит 
ически партии и европейските политически фондации, ползващи 
финансиране в съответствие с настоящия регламент. 

5. В решението или споразумението за финансиране и за 
отпускане на безвъзмездни средства изрично се предвижда одит 
от Европейския парламент и Европейската сметната палата въз 
основа на документи и проверки на място на европейската полит 
ическа партия, получила финансирането или на европейската 
политическа фондация, на която са отпуснати безвъзмездните 
средства от общия бюджет на Европейския съюз. 

6. Европейската сметна палата и разпоредителят с бюджетни 
кредити на Европейския парламент или всеки друг външен орган, 
упълномощен от разпоредителя с бюджетни кредити на 
Европейския парламент, може да осъществява необходимите 
проверки и контрол на място за удостоверяване на законо 
съобразността на разходите и на правилното изпълнение на 
условията на решението или споразумението за финансиране и за 
отпускане на безвъзмездни средства, а когато се касае за 
европейски политически фондации – и за удостоверяване на 
правилното изпълнение на работната програма или действия. 
Въпросната европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация предоставя всички необходими документи или 
информация за осъществяване на тези задачи. 

7. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да 
извършва разследвания, включително проверки и инспекции на 
място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени 
в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета ( 1 ) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета ( 2 ), 
с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, 
във връзка с решение за отпускане на безвъзмездни средства или 
договор, финансирани от Агенцията. По целесъобразност, констат 
ациите ѝ могат да доведат до вземането от страна на разпоредителя 
с бюджетни кредити на Европейския парламент на решения за 
обратно събиране на суми. 

▼B 

( 1 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на 
Регламент № (ЕО) 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и 
на Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., 
стp. 1). 

( 2 ) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. 
относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу 
измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
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Член 26 

Техническа подкрепа 

Всяка техническа подкрепа, предоставена от страна на Европейския 
парламент за европейските политически партии се основава на 
принципа на равноправното третиране. Тя се предоставя при 
условия, също толкова благоприятни, както тези за другите 
външни организации и сдружения, на които могат да се предо 
ставят подобни улеснения, и се осъществява срещу фактура и запл 
ащане. 

Член 27 

Санкции 

1. В съответствие с член 16 Органът решава относно 
отписването на европейска политическа партия или европейска 
политическа фондация от регистъра посредством санкция във 
всеки един от следните случаи: 

а) ако въпросната партия или фондация съгласно съдебно 
решение, което има сила на пресъдено нещо, е участвала в 
незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на 
Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от 
Финансовия регламент; 

▼M1 
б) ако в съответствие с процедурите, предвидени в член 10, 

параграфи 2—5, се установи, че тя вече не изпълнява едно 
или повече от условията, определени в член 3, параграф 1 
или 2; 

ба) ако решението за регистрация на въпросната партия или 
фондация е основано на невярна или подвеждаща информация, 
за която заявителят носи отговорност, или когато това решение 
е получено чрез измама; или 

▼B 
в) ако искането на държава членка за отписване от регистъра на 

основание сериозно неизпълнение на задължения съгласно 
националното право отговаря на изискванията, посочени в 
член 16, параграф 3, буква б). 

2. Органът налага финансови санкции в следните случаи: 

а) количествено неизмерими нарушения: 

i) в случай че не се спазят изискванията на член 9, параграфи 5 
или 6; 

ii) в случай на неспазване на поетите задължения и несъотв 
етствие на предоставената информация от европейска полит 
ическа партия или европейска политическа фондация 
съгласно член 4, параграф 1, букви а), б) и г – е) и член 5, 
параграф 1, букви а), б), г) и д); 

iii) в случай че не се предостави списъкът на дарителите и 
съответните им дарения в съответствие с член 20, параграф 
2 или не е докладвано за дарения съгласно член 20, 
параграфи 3 и 4, 

▼B
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iv) ако европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация е нарушила задълженията, посочени в член 
23, параграф 1 или член 24, параграф 4; 

v) ако европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация съгласно съдебно решение, което има сила 
на пресъдено нещо, е участвала в незаконни дейности, 
увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член 106, параграф 1 от Финансовия регл 
амент; 

vi) ако съответната европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация в определен момент 
умишлено е пропуснала да предостави информация или 
умишлено е предоставила неточна или подвеждаща 
информация или в случай че органите, упълномощени 
съгласно настоящия регламент да извършват одит или 
проверки на бенефициери на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз, установят неточности в 
годишните финансови отчети, които се считат за съществени 
пропуски или неточно представяне на позиции в съотв 
етствие с международните счетоводни стандарти, определени 
в член 2 от регламент (ЕО) № 1606/2002; 

б) количествено измерими нарушения: 

i) ако европейската политическа партия или европейската 
политическа фондация е приела дарения и финансиране, 
които не са разрешени съгласно член 20, параграф 1 или 5, 
освен когато са изпълнени условията, предвидени в член 20, 
параграф 6; 

ii) в случай на неспазване на изискванията, предвидени в 
членове 21 и 22. 

3. Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския 
парламент може да изключи дадена европейска политическа 
партия или европейска политическа фондация от бъдещото фина 
нсиране от Съюза за период до пет години, или до десет години в 
случай на повторно нарушение в рамките на пет години, когато е 
доказано, че тя е извършила някое от нарушенията, изброени в 
параграф 2, буква a), подточки v) и vi). Това не засяга право 
мощията на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския 
парламент, посочени в член 204н от Финансовия регламент. 

4. За целите на параграфи 2 и 3 спрямо европейска политическа 
партия или европейска политическа фондация се налагат следните 
финансови санкции: 

а) в случаите на количествено неизмерими нарушения, определен 
процент от годишния бюджет на съответната европейска полит 
ическа партия или европейска политическа фондация: 

— 5 %; или 

— 7,5 %, ако са налице успоредни нарушения; или 

— 20 %, ако въпросното нарушение е повторно нарушение; или 

— една трета съответно от посочените по-горе проценти, ако 
съответната европейска политическа партия или европейска 
политическа фондация доброволно е декларирала 
нарушението, преди Органът официално да даде ход на разс 
ледване, дори и в случай на успоредно или повторно 
нарушение, и съответната партия или фондация е взела 
подходящите коригиращи мерки; 

▼B
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— 50 % от годишния бюджет на съответната европейска полит 
ическа партия или европейска политическа фондация за 
предходната година, в случай че съгласно съдебно 
решение, което има сила на пресъдено нещо е участвала в 
незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на 
Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от 
Финансовия регламент; 

б) в случаите на количествено измерими нарушения, определен 
процент от получените или неотчетените неправомерни суми, 
в съответствие със следната система на изчисление, с макс 
имален размер 10 % от годишния бюджет на съответната 
европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация: 

— 100 % от получените или неотчетените неправомерни суми, 
ако в парично изражение тези суми не надвишават 
50 000 EUR; или 

— 150 % от получените или неотчетените неправомерни суми, 
ако в парично изражение тези суми надвишават 50 000 EUR, 
но не надвишават 100 000 EUR; или 

— 200 % от получените или неотчетените неправомерни суми, 
ако в парично изражение тези суми надвишават 100 000 EUR, 
но не надвишават 150 000 EUR; или 

— 250 % от получените или неотчетените неправомерни суми, 
ако в парично изражение тези суми надвишават 150 000 EUR, 
но не надвишават 200 000 EUR; или 

— 300 % от получените или неотчетените неправомерни суми, 
ако в парично изражение тези суми надвишават 200 000 EUR; 
или 

— една трета от посочените по-горе проценти, ако съответната 
европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация доброволно е декларирала нарушението, преди 
Органът и/или разпоредителят с бюджетни кредити на 
Европейския парламент официално да даде ход на разс 
ледване и съответната европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация е взела подходящите 
коригиращи мерки. 

За целите на прилагането на посочените по-горе проценти всяко 
дарение или финансиране се разглежда отделно. 

5. В случаите, когато европейска политическа партия или 
фондация е извършила успоредни нарушения на настоящия регл 
амент, се налага единствено предвидената за най-сериозното 
възможно нарушение санкция, освен ако в параграф 4, буква а) 
се предвижда друго. 

6. Санкциите, посочени в настоящия регламент, подлежат на 
давностен срок от пет години, считано от дата, когато е 
извършено съответното нарушение, или, в случай на продължаващи 
или повтарящи се нарушения, от датата, на която нарушенията са 
преустановени. 

▼M1 

Член 27а 

Отговорност на физически лица 

Когато Органът налага финансова санкция в случаите, посочени в 
член 27, параграф 2, буква а), подточка v) или vi), той може, за 
целите на събирането на средства съгласно член 30, параграф 2, да 

▼B
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определи, че физическо лице, което е член на административния, 
управителния или надзорния орган на европейската политическа 
партия или европейската политическа фондация или което е упъл 
номощено да представлява, да взема решения или да упражнява 
контрол по отношение на европейската политическа партия или 
европейската политическа фондация, също носи отговорност за 
нарушението в следните случаи: 

а) в случая, посочен в член 27, параграф 2, буква а), подточка v), 
когато в съдебното решение, посочено в тази разпоредба, е било 
установено, че физическото лице също носи отговорност за 
въпросните незаконни дейности; 

б) в случая, посочен в член 27, параграф 2, буква а), подточка vi), 
когато физическото лице също носи отговорност за въпросното 
поведение или неточности. 

▼B 

Член 28 

Сътрудничество между Органа, разпоредителя с бюджетни 
кредити на Европейския парламент и държавите членки 

1. Органът, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския 
парламент и държавите членки чрез националните звена за контакт 
обменят информация и редовно се информират взаимно по 
въпроси, свързани с финансовите разпоредби, контрола и санк 
циите. 

2. Те също така се договарят относно практическите условия и 
ред за обмена на информация, включително правилата относно 
оповестяването на поверителна информация или доказателства, 
както и сътрудничеството между държавите членки. 

3. Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския 
парламент уведомява Органа за всички констатации, които могат 
да доведат до налагането на санкции по силата на член 27, 
параграфи 2 – 4, с оглед на това да се позволи на Органа да 
предприеме подходящи мерки. 

4. Органът уведомява разпоредителя с бюджетни кредити на 
Европейския парламент за всяко взето от него решение относно 
санкции, за да му даде възможност да предприеме подходящите 
мерки съгласно Финансовия регламент. 

Член 29 

Коригиращи мерки и принципи за добра администрация 

1. Преди да вземе окончателно решение във връзка със санк 
циите, посочени в член 27, Органът или разпоредителят с 
бюджетни кредити на Европейския парламент дава възможност на 
съответната европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация да предприеме необходимите мерки за коригиране 
на ситуацията в разумен срок, който обикновено не надвишава 
един месец. По-специално, Органът или разпоредителят с 
бюджетни кредити на Европейския парламент дава възможност да 
се коригират технически и аритметични грешки, да се предоставят 
допълнителни документи или информация, когато това е необ 
ходимо, или да се коригират всякакви незначителни грешки. 

2. Ако европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация не е предприела коригиращи мерки в срока, 
посочен в параграф 1, се взема решение за налагане на съответните 
санкции, посочени в член 27. 

▼M1
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3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на условията, 
посочени в член 3, параграф 1, букви б) – г), както и в член 3, 
параграф 2, буква в). 

Член 30 

Възстановяване 

1. Въз основа на решение на Органа за отписване от регистъра 
на европейска политическа партия или европейска политическа 
фондация, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския 
парламент отменя или прекратява всякакво действащо решение 
или споразумение за финансиране на Съюза, с изключение на 
случаите, предвидени в член 16, параграф 2, буква в) и член 3, 
параграф 1, букви б) и г). Той събира също всички финансови 
средства на Съюза, включително всички неизразходвани 
финансови средства на Съюза от предходни години. 

2. ►M1 Европейска политическа партия или европейска полит 
ическа фондация, на която е наложена санкция за някое от 
нарушенията, посочени в член 27, параграф 1 и член 27, 
параграф 2, буква а), подточки v) и vi), поради тази причина вече 
не изпълнява условията на член 18, параграф 2. В резултат на това 
разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент 
прекратява действието на споразумението или решението за фина 
нсиране или за отпускане на безвъзмездни средства от Съюза, 
получени съгласно настоящия регламент, и събира всички 
финансови средства на Съюза, които са недължимо платени по 
споразумението или решението за финансиране или за отпускане 
на безвъзмездни средства, както и всички неизразходвани 
финансови средства на Съюза от предходни години. 
Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент 
също така събира от физическото лице, по отношение на което е 
взето решение съгласно член 27а, недължимо платени суми, 
отпуснати съгласно споразумение или решение за финансиране 
или за отпускане на безвъзмездни средства, като — когато е прил 
ожимо, отчита изключителните обстоятелства, свързани с това 
физическо лице. ◄ 

▼M1 
В случай на такова прекратяване плащанията от разпоредителя с 
бюджетни кредити на Европейския парламент се ограничават до 
подлежащите на възстановяване разходи, действително направени 
от европейската политическа партия, или допустимите разходи, 
направени от европейската политическа фондация, до датата, на 
която поражда действие решението за прекратяване. 

▼B 
Настоящият параграф е приложим също и за случаите, посочени в 
член 16, параграф 2, буква в) и член 3, параграф 1, букви б) и г). 

ГЛАВА VI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 31 

Предоставяне на информация на гражданите 

При прилагане на условията на членове 21 и 22 и на техните 
устави и вътрешни процедури, европейските политически партии 
могат в контекста на изборите за Европейски парламент да 
предприемат всички подходящи мерки, за да информират 
гражданите на Съюза за връзките между националните полит 
ически партии и кандидати и съответните европейски политически 
партии. 

▼B
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Член 32 

Прозрачност 

1. Европейският парламент публикува, под ръководството на 
своя разпоредител с бюджетни кредити или на Органа, на 
създаден за целта уебсайт следните документи: 

а) имената и уставите на всички регистрирани европейски полит 
ически партии и европейски политически фондации, заедно с 
документите, внесени като част от техните заявления за 
регистрация в съответствие с член 8, в срок до четири 
седмици след като Органът е приел своето решение, а след 
това – и всички изменения, съобщени на Органа в съответствие 
с член 9, параграфи 5 и 6; 

б) списък на заявленията, които не са одобрени, заедно с докуме 
нтите, внесени като част от тях, заедно със заявлението за 
регистрация в съответствие с член 8, и основанията за отказа, 
в срок до четири седмици след като Органът е приел своето 
решение; 

в) ежегоден доклад с таблица за сумите, изплатени на всяка 
европейска политическа партия и всяка европейска политическа 
фондация, за всяка финансова година, за която е получено фина 
нсиране или са изплатени безвъзмездни финансови средства от 
общия бюджет на Европейския съюз; 

г) годишните финансови отчети и докладите от външен одит, 
посочени в член 23, параграф 1, а за европейски политически 
фондации – и окончателните доклади за изпълнението на 
работната им програма или действия; 

д) имената на дарителите и съответните дарения, които са 
докладвани от европейските политически партии и европейските 
политически фондации в съответствие с член 20, параграфи 2, 3 
и 4, с изключение на даренията от физически лица, стойността 
на които не ненадвишава 1 500 EUR на година и от дарител, 
които се отразяват в докладите като „незначителни дарения“. 
Дарения от физически лица, чиято годишна стойност 
надвишава 1 500 EUR и е под или е равна на 3 000 EUR, не 
се публикуват без предварително писмено съгласие на 
съответния дарител за публикуването им. Ако не е дадено 
такова предварително съгласие, такива дарения се докладват 
като „незначителни дарения“. Общият размер на незначителните 
дарения и броя на дарителите за календарна година също се 
публикуват; 

е) вноските, упоменати в член 20, параграфи 7 и 8, и докладвани 
от европейски политически партии и европейски политически 
фондации в съответствие с член 20, параграф 2, включително 
идентичността на партиите или организациите – членки, 
направили тези вноски; 

ж) подробности относно, и основанията за всяко окончателно 
решение, взето от Органа в съответствие с член 27, включ 
ително, когато е приложимо и становищата, приети от 
комитета, съставен от независими изтъкнати личности, в съотв 
етствие с членове 10 и 11, като се вземат предвид Регламент 
(ЕО) № 45/2001; 

з) подробностите във връзка със и причините за окончателното 
решение, взето от разпоредителя с бюджетни кредити на 
Европейския парламент съгласно член 27; 

▼B
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и) описание на техническата подкрепа, оказана на европейските 
политически партии; 

й) доклада за оценка на Европейския парламент за прилагането на 
настоящия регламент и за финансираните дейности, посочен в 
член 38; и 

к) актуализиран списък на членовете на Европейския парламент, 
които са членове на европейска политическа партия. 

▼B 
2. Европейският парламент публикува списъка с юридическите 
лица, които са членове на европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в съответствие с член 4, 
параграф 2, и осъвременен в съответствие с член 9, параграф 6, 
както и общия брой на отделните членове. 

3. Личните данни се изключват от информацията, публикувана 
на уебсайта, посочен в параграф 1, освен ако те се публикуват 
съгласно параграф 1, буква а), д) или ж). 

4. В публично достъпна декларация за поверителност европе 
йските политически партии и европейските политически 
фондации предоставят на потенциалните си членове и дарители 
информацията, изисквана по член 10 от Директива 95/46/ЕО и ги 
информират, че личните им данни ще бъдат обработени при 
извършването на одит и контролни дейности от Европейския 
парламент, Органа, OLAF, Сметната палата, държавите членки 
или външни органи или експерти, упълномощени от тези органи 
и че личните им данни ще бъдат публикувани на уебсайта, посочен 
в параграф 1, при условията на настоящия член. Разпоредителят с 
бюджетни кредити на Европейския парламент, като прилага член 
11 от Регламент (ЕО) № 45/2001, включва същата информация в 
поканите за финансиране или поканите за представяне на предл 
ожения, упоменати в член 18, параграф 1 от настоящия регламент. 

Член 33 

Защита на личните данни 

1. При обработването на лични данни съгласно изискванията на 
настоящия регламент Органът, Европейският парламент и 
комитетът от независими изтъкнати личности, създаден по силата 
на член 11, спазват Регламент (ЕО) № 45/2001. За целите на 
обработването на лични данни те се считат за администратори на 
данни по смисъла на член 2, буква г) от посочения регламент. 

2. При обработването на лични данни съгласно изискванията на 
настоящия регламент европейските политически партии и европе 
йските политически фондации, държавите членки, когато 
упражняват контрол по аспекти, свързани с финансирането на 
европейски политически партии и европейски политически 
фондации в съответствие с член 24, както и независимите органи 
или експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни 
отчети в съответствие с член 23, параграф 1, спазват Директива 
95/46/ЕО и приетите в съответствие с тази директива национални 
разпоредби. За целите на обработването на лични данни те се 
считат за администратори на данни по смисъла на член 2, буква 
г) от посочената директива. 

▼M1
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3. Органът, Европейският парламент и комитетът от независими 
изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, гарантират, че 
личните данни, които събират съгласно изискванията на настоящия 
регламент, не се използват за други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и прозрачността на фина 
нсирането на европейските политически партии и европейските 
политически фондации и на членството в европейските полит 
ически партии. Те заличават всички събрани с тази цел лични 
данни най-късно 24 месеца след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 32. 

4. Държавите членки и независимите органи или експерти, които 
имат право да извършват одит на счетоводни отчети, използват 
личите данни, които получават, единствено за упражняване на 
контрол по финансирането на европейски политически партии и 
европейски политически фондации. Те заличават тези лични 
данни в съответствие с приложимото национално право след 
предаването им съгласно изискванията на член 28. 

5. Личните данни могат да се съхраняват и след срока, 
определен в параграф 3 или предвиден в приложимото национално 
право и посочен в параграф 4, ако такова съхранение е необходимо 
за целите на съдебни или административни производства, свързани 
с финансирането на европейска политическа партия или европейска 
политическа фондация или членството в европейска политическа 
партия. Всички такива лични данни се заличават в срок най- 
късно до една седмица след датата на приключване на посоченото 
производство с окончателно решение, или след като са разгледани 
одити, обжалвания, оспорвания и искове. 

6. Администраторите на данни, посочени в параграфи 1 и 2, 
предприемат подходящи технически и организационни мерки за 
защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищ 
ожаване, случайна загуба, промяна, или неразрешено разкриване 
или достъп, и по-специално когато обработката на такива данни 
включва пренасяне на данни по мрежа, и срещу всякакви други 
незаконни форми на обработка. 

7. Европейският надзорен орган по защита на данните е 
отговорен да следи и гарантира, че Органът, Европейският 
парламент и комитетът от независими изтъкнати личности, 
създаден по силата на член 11, спазват и защитават основните 
права и свободи на физическите лица при обработването на 
личните им данни в съответствие с изискванията на настоящия 
регламент. Без да се засяга правото на съдебна защита, всеки 
субект на данни може да подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните, ако счете, че е било нарушено правото 
му на защита на неговите или нейните лични данни в резултат на 
обработването им от страна на Органа, Европейския парламент или 
на комитета. 

8. Европейските политически партии и европейските полит 
ически фондации, държавите членки и независимите органи или 
експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни 
отчети в съответствие с изискванията на настоящия регламент, 
носят отговорност съгласно приложимото национално право за 
всички вреди, причинени от тях при обработването на лични 
данни съобразно с изискванията на настоящия регламент. 
Държавите членки гарантират, че се прилагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи санкции при нарушаване на изискванията 
на настоящия регламент, на Директива 95/46/ЕО и на приетите в 
съответствие с тази директива национални разпоредби, и по- 
специално при използване на лични данни с цел измама. 

▼B
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Член 34 

Право на изслушване 

Преди Органът или разпоредителят с бюджетни кредити на 
Европейския парламент да вземе решение, което може да засегне 
неблагоприятно правата на европейска политическа партия, 
европейска политическа фондация, заявител по член 8 или 
физическо лице по член 27а, той изслушва представителите на 
съответната европейска политическа партия, съответната 
европейска политическа фондация, съответния заявител или съотв 
етното физическо лице. Органът или Европейският парламент 
надлежно мотивира своето решение. 

▼B 

Член 35 

Право на обжалване 

По решения, взети в изпълнение на изискванията на настоящия 
регламент, може да бъде заведено дело в Съда на Европейския 
съюз съобразно съответните разпоредби на Договора за функц 
ионирането на Европейския съюз. 

Член 36 

Упражняване на делегираните права 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на предвидените в настоящия член 
условия. 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 
7, параграф 2 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за 
срок от пет години, считано от 24 ноември 2014 г. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно 
от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за 
срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване 
не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 2 
и член 8, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в сила. 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и 
Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 2 и член 8, 
параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент 
и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент или на Съвета. 

▼M1
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Член 37 

Процедура на комитет 

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011. 

▼M1 

Член 38 

Оценка 

След консултация с Органа Европейският парламент публикува до 
31 декември 2021 г. и на всеки пет години след това доклад за 
прилагането на настоящия регламент и за финансираните дейности. 
В доклада се посочват, когато е целесъобразно, евентуалните 
изменения, които трябва да бъдат внесени в статута и системите 
на финансиране. 

Не по-късно от шест месеца, след като Европейският парламент 
публикува доклада, Комисията представя доклад за прилагането 
на настоящия регламент, в който се обръща специално внимание 
на въздействието му върху положението на малките европейски 
политически партии и европейските политически фондации. 
Докладът се придружава, когато е целесъобразно, от законодателно 
предложение за изменение на настоящия регламент. 

▼B 

Член 39 

Ефективно прилагане 

Държавите членки вземат подходящи мерки, за да осигурят 
ефективното прилагане на настоящия регламент. 

Член 40 

Отмяна 

Регламент (ЕО) № 2004/2003 се отменя, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. Той обаче продължава да 
се прилага по отношение на актове и поети задължения, свързани с 
финансирането на политическите партии и на политическите 
фондации на европейско равнище за 2014, 2015, 2016 и 2017 
бюджетна година. 

▼M1 

Член 40а 

Преходни разпоредби 

1. Разпоредбите на настоящия регламент, приложими преди 
4 май 2018 г., продължават да се прилагат по отношение на 
актове и поети задължения, свързани с финансирането на европе 
йските политически партии и на европейските политически 
фондации на европейско равнище за финансовата 2018 година. 

▼B
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2. Чрез дерогация от член 18, параграф 2а, преди да вземе 
решение по заявления за финансиране за финансовата 2019 
година, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския 
парламент изисква доказателствата, посочени в член 18, параграф 
2а, само за период с начало 5 юли 2018 г. 

3. Европейските политически партии, регистрирани преди 4 май 
2018 г., най-късно до 5 юли 2018 г. представят документи, дока 
зващи, че отговарят на условията, предвидени в член 3, параграф 1, 
букви б) и ба). 

4. Органът заличава от регистъра дадена европейска политическа 
партия и свързаната с нея европейска политическа фондация, 
когато въпросната партия не успее да докаже в рамките на 
посочения в параграф 3 срок, че отговаря на условията, предвидени 
в член 3, параграф 1, букви б) и ба). 

▼B 

Член 41 

Влизане в сила и прилагане 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публ 
икуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Комисията приема делегираните актове, посочени в член 7, 
параграф 2 и в член 8, параграф 3, буква а), не по-късно от 
1 юли 2015 г. 

Настоящият регламентът се прилага от 1 януари 2017 г. Органът, 
посочен в член 6, обаче се създава в срок до 1 септември 2016 г. 
Европейските политически партии и европейските политически 
фондации, регистрирани след 1 януари 2017 г., могат да 
кандидатстват единствено за финансиране по настоящия 
регламент на дейности, започнали през бюджетната 2018 година 
или след това. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага 
пряко във всички държави членки. 

▼M1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Стандартна декларация, която се попълва от всеки заявител 

Долуподписаният, изцяло упълномощен от [наименование на съответната 
европейска политическа партия или европейска политическа фондация], с 
настоящото удостоверявам, че: 

[наименование на съответната европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация] се задължава да спазва условията за 
регистрация, посочени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, 
параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, т.е. да 
спазва, по-специално в своята програма и своите дейности, ценностите, на 
които се основава Съюзът, както са посочени в член 2 от Договора за 
Европейския съюз, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на 
човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малци 
нства. 

Подпис на упълномощено лице: 

Обръщение (г-жа, г-н, …) фамилно и 
собствено име: 

Функция в организацията, която кандидатства 
за регистрация като европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация: 

Място/дата: 

Подпис: 

▼B
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5.2.1. 

  PE422.618/BUR 

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ОТНОСНО ЕЗИКОВОТО МНОГООБРАЗИЕ 

 
РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО 

 

ОТ 16 ЮНИ 2014 Г.
1
 

 
 
БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
 
- като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално 

членове 24 и 342 от него, 
 
- като взе предвид Регламент № 1/1958 относно определянето на езиковия режим на 

Европейската икономическа общност, 
 
- като взе предвид Правилника за дейността на Европейския парламент, и по-специално 

член 25, параграф 2, член 64, параграф 1, член 73, член 154, параграф 2, членове 156, 
158, 159, 156, 169, 193, 194 и 195, 

 
- като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 октомври 2003 г. за 

по-добро законотворчество2, 
 
- като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и 

Комисията от 13 юни 2007 г. относно практическите условия и ред за процедурата на 
съвместно вземане на решение, и по-специално точка 40 от нея, 

 
- като взе предвид решението на Бюрото от 11 март 2003 г. относно оказването на 

законодателна помощ на Европейския парламент и на неговите членове: "Вдигане на 
летвата", 

 
- като взе предвид решението на Бюрото от 12 декември 2011 г. за „ефективно 

използване на ресурсите за пълно езиково многообразие в устните преводи - 
изпълнение на бюджета на Европейския парламент за 2012 г.“, 

 
- като взе предвид решението на Бюрото от 3 май 2004 г. относно Правилника относно 

пътуванията на делегациите на комисиите извън трите места на работа на 
Европейския парламент, и по-специално член 6 от него, 

 
- като взе предвид решението на Председателския съвет от 10 март 2011 г. относно 

разпоредбите за прилагане, уреждащи дейността на делегациите, и по-специално на 
член 6 от него, 

 
- като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 10 септември 2013 г., 

озаглавена „По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в 
Европейския парламент“3, 

 

                                                 
1 Настоящият кодекс за поведение  заменя Кодекса за поведение от 17 ноември 2008 г. 
2 OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1. 
3 P7_TA PROV(2013)0347 
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- като взе предвид решението на Парламента от 24 октомври 2007 г. за изменение на 
член 173 и създаване на член 173а от Правилника за дейността на Европейския 
парламент4 и решението на Парламента от 20 ноември 2012 г. за изменение на 
членове 181 и 182 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно 
пълните стенографски протоколи и аудиовизуалните записи на разискванията 
(понастоящем членове 194 и 195 от Правилника за дейността, 

 
- като взе предвид сключеното с Европейския омбудсман рамково споразумение за 

сътрудничество от 15 март 2006 г., 
 
- като взе предвид административните практически договорености между Парламента и 

Съвета от 26 юли 2011 г. година за прилагане на член 294, параграф 4 От ДФЕС в 
случай на споразумения на първо четене, 

 
- като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 5 февруари 2014 г., сключено 

между Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически 
и социален комитет, 

 
като има предвид, че: 
 
(1) В резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно прогнозите за 2007 г. Парламентът е 

изразил становище, че езиковото многообразие е задължително условие за 
институцията и членовете на ЕП, но е признал високите разходи за поддържане на 
големи служби за писмени и устни преводи. В своите резолюции от 5 септември 2006 
г. относно Специален доклад на Сметната палата № 5/2005 относно разходите за устен 
превод на Парламента, Комисията и Съвета, и от 10 юли 2007 г. относно Специален 
доклад № 9/2006 на Европейската сметна палата относно разходите за писмени 
преводи на Комисията, Европейския парламент и Съвета, Парламентът е изразил 
становище, че езиковото многообразие позволява на гражданите да упражняват 
правото си на демократичен контрол и че езиковите услуги способстват институциите 
на ЕС да останат открити и прозрачни, и със задоволство е приветствал високото 
качество на езиковите услуги. В резолюцията си от 29 март 2012 г. относно 
прогнозите за 2013 г. Парламентът защити принципа на езиковото многообразие и 
подчерта уникалния характер на Парламента по отношение на потребностите от устен 
и писмен превод, като в същото време подчерта значението на 
междуинституционалното сътрудничество в тази област. 

 

(2) Изготвяните от Парламента документи следва да бъдат с възможно най-високо 
качество. Особено внимание следва да се обръща на качеството, когато Парламентът 
действа в качеството на законодател, в съответствие с изискванията, определени в 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. 

 
(3) С оглед запазване на високото качество на предоставяните от Парламента езикови 

услуги, което е абсолютно необходимо условие, за да се гарантира правото на 
членовете на ЕП да се изразяват на език по техен избор, всички потребители трябва 
добросъвестно да спазват предвидените в настоящия кодекс задължения, когато 
ползват езикови услуги. 

 

                                                 
4 OВ C 263 E, 16.10.2008 г., стp. 409. 
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(4) Дългосрочното прилагане на пълното езиково многообразие зависи от пълната 
осведоменост на потребителите на езикови услуги за разходите за предоставяне на 
тези услуги, и следователно от тяхното чувство за отговорност да ги използват по 
възможно най-добрия и икономически целесъобразен начин. 

 
(5) По време на преходния период след разширяване, когато е налице недостиг на 

езикови ресурси, са необходими специфични мерки за разпределение на тези ресурси, 
 
 
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 
 

 

Член 1 

Общи разпоредби 

 
1. Правата на членовете на ЕП в езиковата област се уреждат с Правилника за дейността 

на Европейския парламент. Тези права се гарантират въз основа на принципите на 
„икономически целесъобразно пълно езиково многообразие“. С настоящия кодекс за 
поведение се определят мерките по прилагане, и по-специално предимството, което 
следва да се спазва в случаи, когато езиковите ресурси са недостатъчни, за да се 
предоставят всички поискани услуги. 

 
2. Езиковите услуги в Парламента се управляват въз основа на принципите на 

„икономически целесъобразно пълно езиково многообразие“. Вследствие на това 
напълно се зачита правото на членовете на ЕП да използват в Парламента официален 
език по техен избор в съответствие с разпоредбите на Правилника за дейността на 
Европейския парламент. Ресурсите, които ще бъдат предназначени за езиковото 
многообразие, се контролират чрез управление въз основа на реалните нужди на 
потребителите, мерки за повишаване на чувството за отговорност на потребителите и 
по-ефективно планиране на заявките за езикови услуги. 

 
3. В представяния на Председателския съвет проект на календар за месечни сесии в 

максимална степен се отчитат ограниченията на „икономически целесъобразното 
пълно езиково многообразие“ за работата на официалните органи на институцията. 

 
4. Устни и писмени преводачески услуги се предоставят единствено за потребителите и 

категориите документи, изброени в членове 2 и 13. Освен в случай на изрично 
разрешение от Бюрото, което се дава по изключение, такива услуги не могат да се 
предоставят на членовете на ЕП, когато действат в лично качество, или на външни 
органи. Окончателна редакция от юрист-лингвисти се извършва единствено за 
категориите документи, изброени в член 11. 

 
5. Управлението на езиковите ресурси се основава на система, която осигурява обмен на 

информация между потребителите и езиковите служби. Потребителите определят и 
актуализират езиковите си потребности посредством "езиков профил за устен превод" 
и тримесечни прогнози за потребностите от писмен превод, които са предназначени 
да улесняват средносрочното и дългосрочното управление на езиковите ресурси. 
Потребителите уведомяват езиковите служби за реалните си потребности в сроковете, 
определени в настоящия кодекс за поведение. Езиковите служби информират 
потребителите за всеки евентуален недостиг на ресурси. 
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6. Като се има предвид, че потребителите са компетентни да определят езиковите си 

потребности, службата, която предоставя поисканите услуги, отговаря за създаването 
на необходимата организация за предоставяне на услугите. 

 
7. Заседанията на политическите групи се уреждат с "Административния правилник за 

заседанията на политическите групи". Когато езиковите ресурси не позволяват 
предоставянето на всички поискани от група услуги, се прилагат разпоредбите на 
настоящия кодекс за поведение. 

 
 

ЧАСТ I 

УСТЕН ПРЕВОД 

 

 

Член 2 

Ред за ползване на предимство за устни преводи 

 
1. Устен превод се осигурява за потребителите в следния ред за ползване на предимство: 
 
 а) пленарните заседания; 
 б) приоритетни политически заседания, като заседания на председателя на 

Парламента, на ръководните органи на Парламента (определени в дял І, глава 
ІІІ на Правилника за дейността на Европейския парламент) и на помирителните 
комитети; 

 в) (i) парламентарните комисии, парламентарните делегации и тристранните 
преговори: по време на периодите за заседания на комисии парламентарните 
комисии, и делегациите и тристранните преговори се ползват с предимство 
пред всички останали потребители, освен посочените в букви а) и б); 

  (ii) политическите групи: по време на месечните сесии и периодите на групите, 
политическите групи се ползват с предимство пред всички останали 
потребители, освен посочените в букви а) и б); 

 г) съвместни заседания на Европейския парламент и националните парламенти на 
държавите − членки на ЕС; 

 д) пресконференции, институционални медийни информационни мероприятия, 
включително семинари; други институционални събития за информационен 
обмен; 

 е) други официални органи, които са получили разрешение от Бюрото и 
Председателския съвет; 

 ж) някои административни събития (конкурсни изпити, семинари, общи събрания 
на служители и др.). 

 
По правило, устен превод се осигурява само за заседания на парламентарните органи. 
Следователно, устен превод за административни заседания може да се осигурява само 
след предварително даване на разрешение от генералния секретар въз основа на 
надлежно обоснована заявка от потребителя и техническо становище, изготвено от 
Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции, относно 
наличието на ресурси, за да се определи за съответното заседание часови интервал, в 
който не се провеждат голям брой парламентарни заседания. 

 

E5_Решение на Бюрото относно Кодекс за поведение относно езиковото многообразие

- 284 - 



 PE422.618/BUR 

2. Парламентът осигурява устни преводачески услуги и за Общата парламентарна 
асамблея на ЕС и страните от АКТБ (в съответствие с Протокол 1 към 
Споразумението от Котону), Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, 
Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и заседанията на съвместните 
парламентарни комитети (в съответствие с действащите правила), както и за 
Европейския омбудсман (в съответствие с Рамковото споразумение за сътрудничество 
от 15 март 2006 г.). 

 
3. Освен това Парламентът предоставя услуги по устен превод за други институции на 

ЕС и за Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет 
съгласно споразумението за сътрудничество от 5 февруари 2014 г. 

 
 

Член 3 

Система за устен превод 

 
Услугите по устен превод за всички потребители, посочени в член 2, параграфи 1 и 2, се 
предоставят изключително от Генералната дирекция за устни преводи и организиране на 
конференции. 
 
Симултанен превод се осигурява чрез смесена система, при която могат да се използват 
всички общопризнати системи за устен превод, в съответствие с реалните езикови 
потребности и наличието на устни преводачи. 
 
 

Член 4 

Езиков режим за заседанията на местата на работа 

 
1. За заседанията на местата на работа, с изключение на пленарното заседание, в 

момента на конституирането си всеки потребител изготвя и актуализира езиков 
профил за устен превод въз основа на реалните потребности на членовете на ЕП, 
които съставляват съответния орган. За управлението на профила отговаря 
секретариатът на съответния орган, съгласувано с неговия председател. Профилът 
редовно се актуализира според поисканите и действително използваните езици по 
общо съгласие между Генерална дирекция за устни преводи и организиране на 
конференции и секретариата на съответния парламентарен орган въз основа на 
докладите по член 15. Всяка комисия и секретариатът на делегацията номинира едно 
лице за връзка като единствена точка за контакт за Генералната дирекция за устни 
преводи и организиране на конференции, която от своя страна посочва едно лице за 
връзка за всяка комисия и делегация. 

 
2. Заседанията се организират с активните и пасивните езици, предвидени в езиковия 

профил за устен превод. Ако от прогнозите за присъствие на членове на ЕП и 
официални гости на конкретно заседание става ясно, че няма да има необходимост от 
определен език, секретариатът на съответния орган информира за това Генерална 
дирекция за устни преводи и организиране на конференции. 

 
 

Член 5 

Езиков режим за заседанията извън местата на работа 
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Парламентарни комисии и делегации 
1. Езиковият режим се определя в съответствие с член 158, параграфи 3 и 4 от 

Правилника за дейността, след предварително потвърждение от членовете на 
присъствието им на заседанието, което се дава до четвъртък през втората седмица 
преди въпросното заседание. 

2. За командировки, извършвани по време на седмиците, определени за външни 
парламентарни дейности, се осигурява устен превод на до пет езика от езиковия 
профил на комисията или на делегацията. 
Пасивен устен превод на езиците, включени в езиковия профил за устен превод на 
комисията или делегацията, може да се осигурява, ако това не изисква увеличаване на 
броя на преводаческите кабини и/или на устните преводачи. Бюрото може, при 
наличието на изключителни обстоятелства, да дава разрешение за устен превод на 
повече от пет езика, когато бюджетните ресурси и наличието на устни преводачи го 
позволяват5. 

3.  За командировки, осъществявани извън седмиците, определени за външни 
парламентарни дейности, се прилага ограничен езиков режим от езиковия профил на 
комисията или на делегацията, който не може да надвишава устен превод на един 
език. 
 

Политически групи 
4. Активен устен превод се осигурява до максимум 60% от езиците, посочени в езиковия 

профил за устен превод на групата, но максимум до седем езика. 
Пасивен устен превод на представените в групата езици може да се осигурява, ако 
това не изисква увеличаване на броя на преводаческите кабини и/или на устните 
преводачи. 
Ако езикът на страната домакин не фигурира в езиковия профил за устен превод на 
групата, допълнително може да се осигурява активен и пасивен устен превод на този 
език. 
Бюрото може, при наличие на изключителни обстоятелства, да дава разрешение за 
отклонение от правилата по алинеи първа и втора. В такива случаи Бюрото може да 
изисква групата да участва в посрещането на разходите, произтичащи от дерогацията. 

 
 

Член 6 

Планиране, координиране и обработка на заявките за заседания, по време на които се 

осигурява устен превод 

 
1. Най-малко три месеца предварително Генерални дирекции за вътрешни политики и за 

външни политики на ЕС и генералните секретари на политическите групи представят 
на Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции условен 
календар на заседанията, като гарантират, в сътрудничество с Генерална дирекция за 
устни преводи и организиране на конференции, равномерното разпределение на 
заседанията във всички часови интервали на работната седмица. 
В този календар се посочват графиците и местата за провеждане на заседанията и, 
доколкото е възможно, поисканите езици. 

 

                                                 
5 Потребителите следва да представят надлежно обоснована заявка, въз основа на която Генерална дирекция за 

устни преводи и организиране на конференции изготвя техническо становище. 
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2. Отделите "Календар" на Генерални дирекции за вътрешни политики и за външни 
политики на ЕС, от една страна, и генералните секретари на политическите групи, от 
друга страна, предприемат необходимите мерки за координиране на заявките, 
направени от техните съответни потребители. 

 
3. Генералната дирекция за устни преводи и организиране на конференции разглежда 

заявките за устен превод и промените към тях в реда на получаването им, като взема 
предвид реда за ползване на предимство, определен в член 2, параграф 1. 

 
4. Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции осигурява 

необходимата координация в случай на подадена от потребител заявка за заседание с 
устен превод за часови интервал, който обичайно е запазен за друг потребител. 
Въпреки това, заинтересованият потребител има грижата да получи при необходимост 
съгласието на политическите органи за отклонението от парламентарния календар. 

 
5. В случай на конкуриращи се заявки с една и съща степен на предимство или в 

случаите на непреодолима сила по член 8, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 2, 
буква а), въпросът се представя за предварително одобрение от генералния секретар 
въз основа на надлежно обоснована заявка от потребителя и техническо становище, 
изготвено от Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции6. 

 
 

Член 7 

Принципи на планиране 

 
1. С изключение на седмицата, в която се провежда пленарно заседание, и в зависимост 

от наличието на персонал, броят на паралелни заседания с устен превод в никакъв 
случай не надвишава 16 заседания на ден7. В рамките на тази пределна граница се 
прилагат следните ограничения: 
- най-много за 5 заседания може да се осигурява устен превод на 23 официални езика 
(за едно от които, пленарното заседание, може да бъде осигурен устен превод на 
всички езици); 

- за допълнителни 4 заседания може да се осигурява устен превод на до 16 официални 
езика8;  
- за допълнителни 5 заседания може да се осигурява устен превод на до 12 официални 
езика; както и 
- за допълнителни 2 заседания може да се осигурява устен превод на до 6 официални 
езика. 
Разрешение за предоставяне на устен превод на езици, които не са официални езици 
на държави-членки на ЕС, се дава само при наличие на ресурси, а заявките се 
разглеждат от Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции в 
съответствие с процедурите, определени в член 8, параграф 1, буква б). 
 

                                                 
6 Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции може да предложи друг свободен 

часови интервал, близък до поискания, за да се гарантира по-добро разпределение на заседанията съобразно 
член 6, параграф 1. 

7 Въз основа на два часови интервала на ден. 
8 При наличие на ресурси, броят на езиците, на които се осигурява устен превод за тези заседания, може да бъде 

увеличен до най-много 18 официални езика. 
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2. Комисии организират своите заседания през седмиците за заседания на комисиите, 
като правят подбор от: 
- Часови интервал (слот) А: понеделник на обяд до вторник следобед (максимум 3 дни 
и половина), както и 
- Часови интервал (слот) Б: сряда сутринта до четвъртък следобед (максимум 4 
полудни). 
 Във вторник и сряда следобед по време на седмиците за работа в комисии 5 часови 
интервала са запазени за тристранните срещи и 11 часови интервала за заседания на 
комисии, или 4 часови интервала за тристранните процедури в случай на 12 заседания 
на комисии, като заседанията на делегации по принцип се насрочват за часови 
интервали за четвъртък следобед. 
 

3. Стандартната продължителност на заседание е три часа и половина за половин ден, с 
изключение на заседания на потребителите, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и 
б). 
За всяко заседание, което надвишава стандартната продължителност, се изисква 
предварително разрешение от генералния секретар въз основа на надлежно 
обоснована заявка от потребителя и техническо становище, изготвено от Генерална 
дирекция за устни преводи и организиране на конференции. 
 

4. Не могат да се удовлетворяват заявки на място за удължаване на заседания. 
 

 
Член 8 

Срокове за представяне и отмяна на заявки за заседания с устен превод и езиково покритие 

 
Заседания на местата на работа 

 
1. За провеждането на заседания на местата на работа се прилагат следните срокове: 
 
  а) Заявки за заседания 
 
  Освен в случаи на непреодолима сила, всяка заявка за 

- допълнително заседание9, 

  - отлагане на заседание, или 
  - промяна на мястото на заседанието 

се представя най-късно три седмици преди датата, за която е насрочено въпросното 
заседание. 

  Тези заявки се разглеждат съобразно процедурите, определени в член 6. 
 
  б) Заявки за езиково покритие 
 

Заявки за покритие на допълнителен официален език се представят най-късно три 
седмици преди датата, за която е планирано въпросното заседание. След изтичането 
на този срок, такава заявка може да бъде уважена само при наличие на съответните 
ресурси. 

                                                 
9 Съгласно член 5, параграф 1 от административния правилник, уреждащ заседанията на политическите групи, 

заседанията, за които са осигурени екипи от устни преводачи, поставени на разположение на групите по 
време на месечни сесии, не се считат за допълнителни заседания. 
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Когато заявка за покритие на допълнителен официален език предполага отмяна на 
друг език, Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции 
информира потребителя за всички допълнителни разходи, произтичащи от замяната 
на един език с друг. 
 
Заявки за покритие на език, който не е официален език на държава − членка на ЕС, се 
представят най-късно четири седмици преди датата, за която е планирано въпросното 
заседание. След изтичането на този срок, такава заявка може да бъде уважена само 
при наличие на съответните ресурси. 
 
Крайният срок за подаване на заявки за покритие на допълнителни езици (без 
гаранции за наличието на ресурси) и за потвърждаване на вече представени заявки е 
12.00 ч. в четвъртък през седмицата преди въпросното заседание. 
 
След изтичането на този срок не се удовлетворяват такива заявки, освен ако друг 
потребител на същото място, на което се провежда заседанието, реши да се откаже от 
екипа от устни преводачи на съответния език за заседание в същия часови интервал. 

 
  в) Отмяна 
 

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции бива 
уведомявана винаги за отмяната на заседание или език във възможно най- кратък срок 
и, във всеки случай, не по-късно от 12.00 ч. в четвъртък през седмицата преди 
заседанието. Подбирането на подходящия момент за отмяна служи като основа за 
изчисляване на всички извършени разходи, които ще бъдат отчетени от Генерална 
дирекция за устни преводи и организиране на конференции при изготвянето на 
доклада по член 15. 

 
 
Заседания извън местата на работа 

 
2. За провеждането на заседания извън местата на работа се прилагат следните срокове: 
 

a) Заявки за заседания 
 
Освен в случаи на непреодолима сила, всяка заявка за 
- допълнително заседание10, 
- отлагане на заседание, или  
- промяна на мястото на заседанието 
 се представя най-късно шест седмици преди датата, за която е насрочено въпросното 
заседание. 
Тези заявки се разглеждат съобразно процедурите, определени в член 6. 

 
  б) Заявки за езици 
 

В съответствие с член 5 заявки за покритие на допълнителен език се представят най-
късно шест седмици преди датата, за която е планирано въпросното заседание. След 

                                                 
10 Съгласно член 5, параграф 1 от административния правилник, уреждащ заседанията на политическите групи, 

заседанията, за които са осигурени екипи от устни преводачи, поставени на разположение на групите по 
време на месечни сесии, не се считат за допълнителни заседания. 
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изтичането на този срок, такава заявка може да бъде уважена само при наличие на 
съответните ресурси. 

 
Когато заявка за допълнителен език предполага отмяна на друг език, Генерална 
дирекция за устни преводи и организиране на конференции информира потребителя 
за всички допълнителни разходи, произтичащи от замяната на един език с друг. 

 
Крайният срок за подаване на заявки за покритие на допълнителни езици (без 
гаранции за наличието на ресурси) и за потвърждаване на вече представени заявки е 
12.00 ч. в четвъртък на втората седмицата преди въпросното заседание. 

 
След изтичането на този срок не се удовлетворяват такива заявки, освен ако друг 
потребител на същото място, на което се провежда заседанието, реши да се откаже от 
екипа от устни преводачи на съответния език за заседание в същия часови интервал. 

 
в) Отмяна 
 
Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции бива 
уведомявана винаги за отмяната на заседание или език във възможно най-кратък срок 
и, по правило, не по-късно от 12.00 ч. в четвъртък на втората седмица преди 
заседанието. Подбирането на подходящия момент за отмяна служи като основа за 
изчисляване на всички извършени разходи, които ще бъдат отчетени от Генерална 
дирекция за устни преводи и организиране на конференции при изготвянето на 
доклада по член 15. 

 
 

ЧАСТ ІІ 

ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ ОТ ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ И ПИСМЕН ПРЕВОД 
 
 

Член 9 

Внасяне и предварително планиране за писмен превод и правно-езикови услуги 

 
1. Всички заявки за писмен превод се подават чрез вътрешната компютърна система. 

Същевременно оригиналът на документа, който следва да бъде преведен, се поставя 
от заявяващата служба в системата за съхранение на файлове "Epades", в определения 
за службата ресурс и в съответната папка. Оригиналният текст трябва да отговаря на 
действащите образци и изисквания за обозначаване. Той е с подходящо езиково и 
редакционно качество, както и се съпровожда от всички необходими справочни 
данни, за да се избягва дублиране на преводачески труд и да се гарантира 
последователността и качеството на преведения текст. 

 
2. Въз основа на работните си програми секретариатите на комисиите, включително 

тематичните отдели по политики, информират на тримесечие службите за писмен 
превод и тези на юрист-лингвистите за очакваното работно натоварване. В случай на 
изключително дълги текстове и/или когато се очакват изключително големи партиди 
от изменения, незабавно се отправя ранно предупреждение до всички заинтересовани 
страни. 
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3. Службите за писмен превод и тези на юрист-лингвистите също така незабавно 
отправят ранно предупреждение до секретариатите на комисиите и тематичните 
отдели по политики, в случай че очакват трудности в спазването на заявения краен 
срок. 

 
 

Член 10 

Крайни срокове и срокове за извършване на писмен превод 

 
1. Текстове, които подлежат на обсъждане в рамките на парламентарна комисия или 

делегация, се представят за писмен превод от секретариата на комисията или 
делегацията чрез вътрешната компютърна система не по-късно от 10 работни дни 
преди съответното заседание. 
Когато е спазен срокът от 10 работни дни (който включва 1 работен ден за 
Дирекцията по законодателни актове), преведените текстове се предоставят в 
електронна форма не по-късно от 2 работни дни преди съответното заседание. След 
това текстовете се разпечатват и раздават на заседанието. 
 

2. Окончателните доклади, приети от парламентарните комисии, могат да се включат в 
дневния ред на месечна сесия, ако са били представени за внасяне, а що се отнася до 
окончателни законодателни доклади и изменения на Правилника за дейността, за 
финализиране от Дирекцията по законодателни актове, не по-късно от: 
a) един месец преди съответната месечна сесия в случай на законодателни 

доклади първо четене (COD) 
б) петъка на четвъртата работна седмица преди седмицата на съответната месечна 

сесия в случай на законодателни доклади, приети по процедурата на 
консултация или одобрение (CNS, NLE, APP), и доклади по собствена 
инициатива (INL, INI) 

в) петъка на третата работна седмица преди седмицата на съответната месечна 
сесия в случай на други доклади. 

Когато тези крайни срокове са били спазени, докладите се предоставят на групите на 
всички официални езици до 12.00 ч. в петък на втората седмица преди месечната 
сесия. Въпреки това, законодателните доклади първо четене (COD) се предоставят в 
рамките на 10 работни дни от предаването им по вътрешната компютърна система. 
Окончателните доклади се предават за финализиране на Дирекцията по законодателни 
актове, веднага след като са били приети в комисия и по правило не по-късно от 2 
работни дни след приемането им. 
 

3. В случаите, когато в съответствие с член 73, параграф 5 от Правилника за дейността е 
постигнато споразумение със Съвета в рамките на обикновената законодателна 
процедура, договореният текст се представя за превод от службите на Парламента с 
краен срок от 10 работни дни. В спешни случаи може да бъде прилаган по-кратък 
срок, като се взема предвид законодателният график, договорен между институциите. 
 

4. За въпроси се изискват следните срокове за извършване на писмен превод: 
a) Въпроси, изискващи писмен отговор: 5 работни дни; 
б) Приоритетни въпроси, изискващи писмен отговор: 3 работни дни; 
в) Въпроси за времето за въпроси: 1 работен ден. 
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5. За всички други текстове, с изключение на документите за председателя, ръководните 
органи на Парламента, помирителните комитети или генералния секретар, се прилага 
общ срок за извършване на писмен превод от най-малко 10 работни дни. 

 
6. Председателят на Парламента може да разрешава дерогация от сроковете по 

параграфи 1 и 2 в случай на текстове, които са неотложни предвид сроковете, 
наложени от Договорите или от определените от Председателския съвет приоритети, 
като се вземат предвид уговорените между институциите законодателни графици. 

 
7. Предвидените в настоящия член срокове могат, съгласувано със секретариата на 

съответната комисия, да се удължават в случай на изключително дълги текстове, 
изключително големи партиди от изменения или текстове, за които е предоставена 
дерогация по член 14, параграф 2. 

 
8. В случай на групови документи, които ще се обсъждат на пленарно заседание, срокът 

за представянето им се определя от Председателския съвет в дневния ред, което по 
правило се извършва в 12,00 ч. в сряда през седмицата преди месечна сесия.  
След този срок групата не може да внася промени в представения текст. 
При представяне на текст от името на група, текстът трябва да бъде подписан от най-
малко един от членовете на ЕП, които го представят. 
 

9. Членове на ЕП могат да изискват писмен превод на извадки от протоколите от 
пленарните заседания на официален език по техен избор. Всеки член на ЕП има право 
на писмен превод на най-много 30 страници годишно. Това право е строго лично и 
непрехвърляемо и не може да се пренася от една година в следващата. Срокът за 
извършване на писмен превод на извадки по правило е 10 работни дни за всяка 
езикова комбинация, която следва да бъде покрита. 
Други официални органи на институцията могат да подават заявки за писмен превод 
на извадки от пълния стенографски протокол, по-специално когато е необходимо да 
се вземат мерки по едно или повече изявления. 
 

10. Текстове, представени от председателя, ръководните органи на Парламента, 
помирителните комитети или генералния секретар, както и текстове, които се 
разглеждат по неотложната процедура по член 154, параграф 2 или се представят по 
член 105 и член 106 в случай на съкратени срокове или спешни случаи, се превеждат 
веднага, щом ресурсите го позволяват, като се отчитат определеният в член 13 ред за 
ползване на предимство и заявеният срок. 

 
 

Член 11 

Ред за ползване на предимство за окончателна редакция от юрист-лингвисти 

 
1. Долупосочените категории документи се финализират от Дирекцията по 

законодателни актове в посочения ред за ползване на предимство: 
a) споразумения, постигнати със Съвета в рамките на обикновената 

законодателна процедура; 
б) законодателни доклади от парламентарните комисии и изменения към тях; 
в) проекти на законодателни доклади от парламентарните комисии и изменения 

към тях; 
г) законодателни становища от парламентарните комисии и изменения към тях; 
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д) проекти на законодателни становища от парламентарните комисии и 
изменения към тях; 

По отношение на текстовете, посочени в точки б) до д), единствено частите от тях, 
които по-късно могат да бъдат поставени на гласуване в пленарно заседание, са 
предмет на окончателна редакция от юрист-лингвисти, без обосновките и 
изложенията на мотивите. 
 

2. Дирекцията по законодателни актове следи работата на парламентарните комисии и, 
при поискване, ще предоставя консултации и съдействие на членовете на ЕП и 
секретариатите на комисиите относно съставянето на законодателните и 
парламентарните текстове по параграф 1. 

 
3. Текстове, различни от посочените в параграф 1, могат да бъдат финализирани от 

Дирекцията по законодателни актове, доколкото ресурсите й позволяват това. 
 
 

Член 12 

Представяне и връщане на текстове за финализиране 

 
1. Всички текстове от парламентарните комисии, които подлежат на окончателна 

редакция от юрист-лингвисти, се представят на Дирекцията по законодателни актове 
чрез системата ITER, преди да бъдат изпратени за писмен превод. 

 
2. Освен по отношение на договорените текстове по смисъла на член 73, параграф 5 от 

Правилника за дейността, Дирекцията по законодателни актове по принцип ще 
изпълнява задачата за финализиране на даден текст в срок от един работен ден след 
получаване на текста. 
Нетехнически промени в текст, приет в комисия, могат да се извършват единствено от 
Дирекцията по законодателни актове, ако това е съгласувано със секретариата на 
комисията на отговорност на председателя на комисията. 
Текст, който е финализиран и изменен от Дирекцията по законодателни актове и е 
съгласуван със секретариата на съответната парламентарна комисия, заменя 
първоначално представения от комисията текст за превод и създаване на последващи 
редакции. На съответния секретариат на комисията автоматично се изпраща 
електронен екземпляр от текста ('copy-back'). 
 

3. За да може Дирекцията по законодателни актове да завърши окончателната редакция 
в срок от един работен ден, секретариатите на комисиите гарантират, че лицето, 
определено да отговаря за определен текст (или негов компетентен заместник от 
съответния секретариат), е на разположение да отговаря на всички въпроси във връзка 
с този текст в този срок. 

 
4. Предвиденият в настоящия член срок може, съгласувано със секретариата на 

съответната комисия, да се удължава в случай на изключително дълги текстове, 
изключително големи партиди от изменения, изключително голямо работно 
натоварване или в ситуации, когато обстоятелствата позволяват по-дълъг цялостен 
срок. 

 
5. В случаите, когато в съответствие с член 73, параграф 5 от Правилника за дейността е 

постигнато споразумение със Съвета в рамките на обикновената законодателна 
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процедура, Дирекцията по законодателни актове ще приключва със задачите на 
финализиране в рамките на 6 седмици от получаването на преводи от службите за 
писмени преводи на Парламента или на Съвета, както е предвидено в точка 40 от 
съвместната декларация от 13 юни 2007 г. относно практическите условия и ред за 
процедурата на съвместно вземане на решение и на административните практически 
договорености от 26 юли 2011 г. за прилагане на член 294, параграф 4 от ДФЕС в 
случай на споразумения на първо четене. 

 
6. За финализирането на текстове, посочени в член 11, параграф 3, сроковете се 

договарят поотделно за всеки текст със заявяващата служба. 
 

 

Член 13 

Ред за ползване на предимство за писмени преводи 

 
1. Генералната дирекция за писмени преводи осигурява писмен превод на следните 

категории документи в посочения ред за ползване на предимство: 
a) документи, които се поставят на гласуване в пленарно заседание: 

- договорени текстове в съответствие с член 73, параграф 5 от Правилника 
за дейността, 

- законодателни доклади и изменения към тях, 
- незаконодателни доклади и изменения към тях, 
- предложения за резолюции и изменения към тях; 

б) документи за председателя на Парламента, ръководните органи на Парламента, 
помирителните комитети или генералния секретар; 

в) документи, подлежащи на обсъждане в комисия, които могат да бъдат 
поставени на гласуване в пленарно заседание: проектодоклади, изменения, 
проектостановища, окончателни становища, проектопредложения за 
резолюции; 

г) други документи, подлежащи на обсъждане в комисия: работни документи, 
оперативни резюмета. 

За тези категории документи се осигуряват най-високите стандарти на качество. 
 

2. Услугите по писмен превод са на разположение и на следните потребители: 
a) парламентарните делегации (на два официални езика, избрани от делегацията); 
б) тематичните отдели и служби за изследвания; 
в) политическите групи (за документи, пряко свързани с парламентарната 

дейност - всяка група може да изисква и писмен превод на спешни документи с 
общ обем до 15 страници седмично на група); 

г) други официални органи, които са получили разрешение от Бюрото и 
Председателския съвет; 

д) членове на ЕП, по-специално за въпроси, изискващи писмен отговор, и други 
текстове, пряко свързани с парламентарната дейност; 

е) секретариата на Парламента за административни нужди. 
 

3. Парламентът осигурява писмени преводачески услуги и за Общата парламентарна 
асамблея на ЕС и страните от АКТБ (в съответствие с Протокол 1 към 
Споразумението от Котону), Евро-средиземноморската парламентарна асамблея и 
Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (в съответствие със съответните 

E5_Решение на Бюрото относно Кодекс за поведение относно езиковото многообразие

- 294 - 



 PE422.618/BUR 

действащи правила), както и за Европейския омбудсман (в съответствие с Рамковото 
споразумение за сътрудничество от 15 март 2006 г.). 

 
4. Освен това Парламентът може да предоставя услуги по писмен превод за Комитета на 

регионите и Европейския икономически и социален комитет съгласно споразумението 
за сътрудничество от 5 февруари 2014 г. 

 

 
Член 14 

Обем на текстовете, представени за писмен превод 

 
1. По отношение на текстовете, представени за писмен превод, се прилагат следните 

максимални предели за обем: 
 

a) Изложения на мотиви и подготвителни работни документи: 7 страници за 
незаконодателни доклади 

        6 страници за законодателни доклади 
 3 страници за законодателни 

становища 
б) Проектопредложения за резолюции:  4 страници, включително  
        съображенията, но без позоваванията 
в) "Предложения" в незаконодателни 
 становища:      1 страница 
г) Обосновки на изменения:    500 знака 
д) Оперативни резюмета:    5 страници 
 
Една страница означава текст от 1 500 знака (без интервалите). 

 
2. Парламентарна комисия може да разрешава на докладчика си дерогация от 

ограниченията, определени в параграф първи, при условие че не се надвишава годишен 
резерв от 45 страници. Съветът на председателите на комисии се информира 
предварително за дерогацията, за да може да установи дали тя съответства на 
определения резерв. След като комисията изразходва годишния си резерв, за всяка 
допълнителна дерогация се изисква разрешение от Бюрото. 

 
 

ЧАСТ ІІІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 

Член 15 

Повишаване на чувството за отговорност на потребителите и на езиковите служби 

 
1. Службите за устен и писмен превод на всеки шест месеца информират потребителите 

както за генерираните разходи вследствие на техните заявки за езикови услуги, така и 
за степента на спазване на Кодекса. 

 
2. В края на всяко заседание ръководителят на екипа от устни преводачи, съгласувано със 

секретариата на заседанието, изготвя за генералния директор на Генерална дирекция за 
устни преводи и организиране на конференции справка за заявените, но неизползвани 
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езикови услуги. Екземпляр от тази справка се изпраща до секретариата на съответното 
заседание. Секретариатът на заседанието отбелязва часа на действителното закриване 
на заседанието и незабавно уведомява за това Генералната дирекция за устни преводи и 
организиране на конференции. 

 
3. В допълнение службите за устни и писмени преводи изготвят поотделно доклад за 

използването на езикови услуги за представяне пред Бюрото. Този доклад включва 
анализ на предоставените езикови услуги спрямо подадените от потребителите заявки и 
на разходите, направени за предоставяне на тези услуги. 

 
 

Член 16 

Преходни мерки след разширяване 

 
До постигането на наличие на достатъчни ресурси за предоставяне на пълно обслужване на 
нов език, могат да се предвиждат преходни мерки за разпределение на ресурсите за устни и 
писмени преводи, като се отчитат наличните ресурси. 
 
 

Член 17 

Влизане в сила 

 
Настоящото решение, както е изменено, влиза в сила на 1 юли 2014 г. То заменя Кодекса за 
поведение от 17 ноември 2008 г. 
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