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Резолюция на Европейския парламент относно последващите действия във 
връзка с мерките, поискани от Парламента за укрепване на почтеността на 
европейските институции
(2023/2571(RSP))

Европейският парламент,

– Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 май 2021 г. 
между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската 
комисия за задължителен регистър за прозрачност1,

– като взе предвид Решението на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за 
приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (2005/684/EО, 
Евратом)2,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че доверието в почтеността на институциите на ЕС и 
принципите на правовата държава са от първостепенно значение за 
функционирането на европейската демокрация; като има предвид, че 
общественото доверие в Европейския парламент беше разклатено от твърдения за 
чуждестранна корупция, в която участват най-малко четирима настоящи и бивши 
членове на групата S&D, както и служители и неправителствени организации 
(НПО); като има предвид, че тези разкрития доведоха до по-голям обществен 
интерес към въведените мерки за гарантиране на прозрачността, независимостта и 
отчетността на членовете на Европейския парламент и към мерките на другите 
институции в тази област;

Б. като има предвид, че на 20 май 2021 г. влезе в сила междуинституционалното 
споразумение между Парламента, Съвета и Комисията относно задължителен 
регистър за прозрачност; като има предвид, че неправителствената организация 
„Fight Impunity“ не е била регистрирана при появата на твърденията за корупция;

В. като има предвид, че трябва да се прави ясно разграничение между престъпни 
действия, нарушения на институционалните правила и законно, но неетично 
поведение;

1. признава, че корупционният скандал, за който се твърди, че е свързан с настоящи 
и бивши членове на групата S&D, както и със служители и неправителствени 
организации, подчертава, че почтеността на Парламента трябва да бъде защитена 
и укрепена;

2. подчертава, че трябва да се предприемат мерки за възпиране и установяване на 

1 OВ L 207, 11.6.2021 г., стр. 1.
2 ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.
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външна намеса в европейските институции;

3. отбелязва, че законодателството не може да предотврати престъпно поведение от 
страна на отделни членове на ЕП, бивши членове на ЕП, служители или 
длъжностни лица на Европейския парламент или на другите европейски 
институции; настоява обаче, че потенциалните пропуски в правилата и 
процедурите на институциите, които улесняват неправомерното поведение, 
трябва да бъдат установени и отстранени;

4. подкрепя напълно инициативата на председателя Мецола за реформиране на 
правилата и процедурите на Парламента и за въвеждане на допълнителни стъпки 
за възпиране на престъпните организации от проникване и оказване на влияние 
върху работата на Парламента;

5. подчертава, че всички предприети мерки трябва да бъдат съвместими със 
свободата на мандата, посочена в член 2 от Решението на Европейския парламент 
от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския 
парламент;

6. отбелязва факта, че всички европейски институции вече са въвели механизми за 
гарантиране на прозрачност и отчетност; подчертава, че тези съществуващи 
механизми и инструменти трябва да бъдат преразгледани и преработени, когато е 
целесъобразно, включително с оглед на установяването на уязвимост от външна 
намеса;

7. отбелязва, че в случая на членовете на ЕП и бившите членове на ЕП, които са 
обект на разследване, за НПО се твърди, че са били използвани като вектори на 
външна намеса в европейската парламентарна демокрация; призовава за 
преразглеждане на действащите правила за НПО, по-специално тези, свързани с 
управлението, бюджета, външното влияние и лицата със значителен контрол, с 
цел повишаване на тяхната прозрачност и отчетност;

8. подчертава, че НПО, които получават средства от трети страни, от които не се 
изисква да се регистрират в регистъра за прозрачност, трябва да оповестяват 
източниците на своето финансиране, като предоставят същата информация като 
всички останали регистранти; изисква незабавното замразяване на всякакви 
публични средства на такива НПО, ако тази информация не бъде оповестена;

9. призовава за всеобхватен предварителен финансов преглед на НПО, преди те да 
бъдат вписани в регистъра за прозрачност на ЕС; настоява, че договорните 
споразумения между Комисията и НПО трябва да бъдат публикувани, и изисква 
да се изготви ясно правно определение за „статут на НПО“, което да се прилага за 
всички организации, желаещи да се регистрират в регистъра за прозрачност и да 
отговарят на условията за получаване на финансиране от ЕС;

10. счита, че съществуващата етична рамка за членовете на Комисията трябва да бъде 
разширена, за да се преодолеят съществуващите законодателни пропуски, 
например липсата на устав на членовете на Комисията; подчертава, че този 
процес е тясно свързан с парламентарния контрол и надзор и поради това счита, 
че такъв устав на членовете на Комисията трябва да бъде изготвен в съответствие 
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с обикновената законодателна процедура; призовава Комисията да представи 
предложение за устав на членовете на Комисията като част от пакета за защита на 
европейската демокрация;

11. приветства разширяването на отговорностите на специалната комисия ING2, 
която ще бъде преименувана на специална комисия по въпросите на външната 
намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в 
Европейския съюз, и укрепването на почтеността, прозрачността и отчетността в 
Европейския парламент, и която ще бъде натоварена със задачата да установи 
потенциалните недостатъци в правилата на Парламента относно прозрачността, 
почтеността, отчетността и корупцията, като обмисля други средносрочни до 
дългосрочни мерки и отправя препоръки за реформи, и въз основа на 
резолюциите на Парламента и най-добрите практики на други парламенти и 
институции, в тясно сътрудничество с комисията по конституционни въпроси и 
комисията по външни работи;

12. поема ангажимент да гарантира подходящи ресурси за секретариата на регистъра 
за прозрачност, за да се гарантира, че вписванията относно лобистките дейности 
на групи по интереси, лобита и НПО могат да бъдат проверени за точност и че 
лобирането става по-прозрачно;

13. заявява отново, че обхватът на неговите резолюции по неотложни въпроси следва 
да бъде наблюдаван строго, за да се гарантира подходящ контрол на влиянието на 
трети страни;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.


