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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3 a 

 Група от независими експерти 

  1. Комисията създава Група от 

независими експерти („Групата“). 

Групата се състои от независими 

експерти в областта на 

конституционното право и 

финансовите и бюджетните въпроси. 

По един експерт се назначава от 

националния парламент на всяка 

държава членка и десет експерти се 

назначават от Европейския 

парламент. Съставът на Групата се 

характеризира с балансирано 

представителство на половете. 

 Когато е целесъобразно, 

представители на съответните 

организации и мрежи, като 

Европейската федерация на 

академиите на науките и 

хуманитарните науки, Европейската 

мрежа на националните институции 

за защита на правата на човека, 

органите на Съвета на Европа, 

Европейската комисия за ефикасност 

на правосъдието, Съвета на 

адвокатските колегии и правните 

общества в Европа, Мрежата за 

данъчна справедливост, 

Организацията на обединените 
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нации, Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа и 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, могат да 

бъдат поканени като наблюдатели в 

Групата в съответствие с 

процедурния правилник, посочен в 

параграф 6. 

 2. Консултативните задачи на 

Групата имат за цел да подпомагат 

Комисията при установяването на 

широко разпространено незачитане 

на принципите на правовата държава 

в отделна държава членка, което 

накърнява или има опасност да 

накърни принципите на доброто 

финансово управление или защитата 

на финансовите интереси на Съюза. 

Групата ежегодно оценява 

положението във всички държави 

членки въз основа на количествени и 

качествени критерии и информация 

при надлежно отчитане на 

информацията и насоките, посочени 

в член 5, параграф 2. 

 3. Ежегодният последващ дебат 

относно оценката на Групата се 

провежда от Европейския парламент 

заедно с националните парламенти. 

 4. Като част от своята 

консултативна функция и като взема 

предвид резултатите от 

разглеждането по параграф 2, 

Групата може да изрази становище 

относно широко разпространено 

незачитане на принципите на 

правовата държава в дадена държава 

членка. При изразяването на 

становище Групата се стреми да 

постигне консенсус. Ако не може да 

бъде постигнат консенсус, Групата 

изразява становището си с 

обикновено мнозинство от своите 

членове. 

 5. При приемането на актове за 

изпълнение съгласно член 5, параграф 
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6 и член 6, параграф 2 Комисията 

взема предвид съответните 

становища, изразени от Групата в 

съответствие с параграф 4 от 

настоящия член. 

 6. Групата избира председател 

измежду своите членове. Групата 

изготвя свой процедурен правилник. 

Or. en 

 


