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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства ангажимента, поет от Европейската комисия пред Европейския 
парламент за създаването на независим орган на ЕС по етика;

2. подчертава, че всички институции на ЕС следва да се придържат към високи 
стандарти за етика и прозрачност, и призовава всички институции на ЕС да 
сключат споразумение за установяване на обща етична рамка, за да бъдат 
отразени тези стандарти; подчертава, че високите стандарти за прозрачност и 
почтеност във всички институции на ЕС са от съществено значение, за да се 
даде възможност на гражданите да упражняват пълноценно демократичното си 
право да участват в процеса на вземане на решения в ЕС и по този начин да се 
повиши демократичната легитимност и доверието в Съюза, като същевременно 
се засили доверието в процеса на европейска интеграция; отбелязва във връзка с 
това, че доверието на гражданите в политическите институции е ключов 
основополагащ елемент на представителните демокрации; припомня, че в своите 
политически насоки за Комисията за периода 2019 – 2024 г. председателят на 
Комисията пое ангажимент да работи за създаването на независим орган по 
етика, общ за всички институции на ЕС, и подчерта, че за да имат гражданите 
доверие в ЕС, институциите на ЕС следва да бъдат открити и безупречни по 
отношение на етиката, прозрачността и почтеността; припомня, че правото на 
петиции трябва да бъде разширено, за да се предоставя на гражданите най-
добрата подкрепа за започване и поддържане на пряк диалог с представителите 
на институциите на ЕС с цел разрешаването на проблеми, които ги засягат, като 
по този начин се допринася за подобряване на откритостта, приобщаването, 
способността за реагиране и отчетността, като същевременно се преодолява 
разделението между гражданите и институциите на ЕС; отбелязва в тази връзка, 
че началните страници, от които се подават петиции и искове, следва да бъдат 
изцяло достъпни и за хората с увреждания;

3. подчертава колко голям е интересът на гражданите към прозрачността и 
почтеността във функционирането на институциите на ЕС, както стана ясно от 
редица петиции, получени от комисията по петиции, в които се призовава за 
пълна прозрачност1, наред с другото, при вземането на решения от Съвета и 
контактите му с лобисти; изразява загриженост във връзка с процедурите за 
назначаване на висши служители на ЕС2 и с разглеждането на конфликти на 
интереси на членовете на Комисията и нарушения на кодекса за поведение на 
членовете на ЕП3, както и във връзка с проверките на задълженията за 
прозрачност и на спазването на правилата относно кадровата въртележка между 
държавния и частния сектор; освен това подчертава, че както и през 
предходните години, по-голямата част от проверките, приключени от 

1 Петиции № 0134/2019, 0939/2018, 0161/2017, 1367/2015, 0696/2015, 0698/2013.
2 Петиции № 0224/2018 и 0799/2018.
3 Петиции № 0742/2017, 1004/2016, 2485/2014, 1984/2014.
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Европейския омбудсман през 2019 г., се отнасят до прозрачността и отчетността, 
включително публичния достъп до информация и документи;

4. счита, в качеството си на комисия, която е най-пряко ангажирана с 
общественото мнение и обществения отговор на прозрачността и почтеността на 
институциите, че демократичният подход и политическата отговорност, в 
съчетание с най-високите стандарти за етично поведение, прозрачност и 
отчетност, са основни елементи от механизма за контрол във всяка 
конституционна демокрация – и следователно и в ЕС; подчертава 
необходимостта от по-нататъшно укрепване на механизмите за демократична 
отчетност на равнището на ЕС; във връзка с това насърчава създаването на обща 
етична рамка за всички институции на ЕС и на орган по етика на ЕС, който 
следва да функционира деполитизирано и независимо, успоредно с механизмите 
за политически контрол, залегнали в Договорите, с цел допълнително укрепване 
и осигуряване на най-високите стандарти за отчетност, прозрачност и почтеност 
на равнището на ЕС, за да се гарантира, че публичните решения се вземат в общ 
интерес, и по този начин да се повиши доверието на гражданите в институциите 
на ЕС;

5. припомня, че Парламента, в качеството си на единствената институция, пряко 
избрана от гражданите на ЕС, следва да продължи да изпълнява важната си 
задача на надзор върху политическата оценка на Комисията и други институции, 
както и да гарантира, че определените кандидати за висши длъжности са 
подходящи за тази цел; подчертава, че Парламентът трябва да има ключова роля 
в процеса на подобряване на съществуващата система на ЕС за етичен надзор, 
приложима за всички институции, агенции и органи на ЕС, за да се повиши 
общественото доверие в процесите на вземане на решения в ЕС; предлага 
Парламентът да предложи кандидати за бъдещ независим орган по етика на ЕС;

6. подчертава, че високото ниво на прозрачност на законодателния процес е от 
съществено значение, за да могат гражданите да следят отчетността на 
избраните от тях представители и на техните правителства; поради това отново 
призовава Съвета да приведе методите си на работа в съответствие със 
стандартите на парламентарната демокрация и демокрацията на участието, както 
се изисква съгласно Договорите, и да подобри своите правила и практики 
относно прозрачността на законодателния си процес в съответствие с 
препоръките на Европейската сметна палата и Европейския омбудсман, които 
бяха широко подкрепени от Парламента в неговата резолюция от 17 януари 
2019 г. относно стратегическото проучване на Омбудсмана OI/2/2017 относно 
прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните 
органи на Съвета на ЕС4, което се основаваше на съвместния доклад на 
комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции; припомня, че 
комуникацията в рамките на органите на ЕС трябва да бъде достъпна и за хората 
с увреждания;

7. счита, че е от съществено значение Регистърът за прозрачност да има 
задължителен характер за всички институции и агенции на Съюза, за да стане 

4 ОВ C 411, 27.11.2020 г., стр. 149.
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възможен общественият контрол, като на гражданите и на други заинтересовани 
групи се предостави възможността да наблюдават дейностите на лобистите и 
тяхното въздействие върху решенията и законодателството;

8. подчертава, че настоящата етична рамка за саморегулиране се оказа 
недостатъчна и доведе до фрагментиран подход и до различни етични стандарти 
в рамките на различните институции на ЕС; подчертава, че през последните 
години множество случаи на неетично поведение и нарушения на правилата 
останаха несанкционирани, което е потвърждение, че настоящата система за 
етичен надзор в ЕС продължава да бъде засегната от сериозни недостатъци и 
несъответствия; счита, че е изключително важно да се идентифицират и 
преодолеят слабостите в настоящите процедури; във връзка с това подчертава, 
че актуализирането на настоящите фрагментирани процедури, основани на 
подход на саморегулиране, чрез въвеждането на по-ефективна система на ЕС за 
етичен надзор чрез създаването на нов единен независим орган на ЕС по етика е 
от първостепенно значение, за да се гарантира съгласувано и пълно прилагане на 
етичните стандарти, както и прилагането на принципа на равните възможности и 
равното третиране, във всички институции на ЕС; подчертава също така, че 
въпросният орган по етика следва да поеме ролята на комитетите по етика, 
осъществяващи понастоящем дейност в различните институции и агенции на 
ЕС, и да работи за хармонизирането на различните тълкувания на нормите и 
понятията, като например „конфликта на интереси“, за да се избегнат различия и 
да се постигне яснота, като по този начин се повиши доверието на гражданите 
във функционирането на институциите на ЕС;

9. подчертава необходимостта от преразглеждане и синхронизиране на 
съответните законодателни актове и кодекси за поведение на ЕС, като се изисква 
пълна прозрачност по отношение на заеманите длъжностни позиции или 
поеманите проекти от високопоставени и висши длъжностни лица от 
институциите и агенциите на ЕС или от членове на ЕП след напускане на 
публичната им длъжност; във връзка с това подчертава, че някои длъжностни 
лица представят декларации за липса на конфликт на интереси и самооценка по 
отношение на спазването на етичните стандарти; подчертава обаче, че личните 
декларации и самооценките не са достатъчни и че по тази причина е необходим 
допълнителен контрол; подчертава, че тази задача следва да попада в обхвата на 
компетентност на независима специализирана трета страна под формата на 
независим орган по етика (НОЕ) за всички институции, агенции, органи и 
служби на ЕС;

10. счита, че институциите на ЕС следва да прилагат най-високите етични 
стандарти, за да предотвратят каквито и да било случаи на кадрова въртележка 
между държавния и частния сектор и конфликти на интереси, включително по 
отношение на назначенията на висши длъжности в институциите и агенциите на 
ЕС; изразява загриженост, че всички подобни случаи, дори и да са правно 
допустими, подкопават значително доверието в институциите на ЕС като цяло и 
често се използват като антиевропейска пропаганда и средство за въвеждане на 
евроскептицизъм сред обществеността; призовава за създаването на независим 
орган по етика за всички институции на ЕС, който да наблюдава прилагането на 
бъдеща обща етична рамка и да има компетентност върху общите правила 
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относно съдържанието и публикуването на декларации за интереси, избягването 
на конфликти на интереси и „кадрови въртележки между държавния и частния 
сектор“, получаването на подаръци и гостоприемство, защитата на лицата, 
сигнализиращи за нередности, и на жертвите на тормоз, прозрачността на 
срещите за лобиране, обществените поръчки и графиците за срещи на висшите 
служители, както и използването на прозрачни банкови сметки за публични 
средства;

11. счита, че процедурите за подбор на кандидати за висши длъжности следва да се 
провеждат въз основа на напълно обективни критерии и да са напълно 
прозрачни за широката общественост; подчертава, че следва да има установена 
рамка за въпроси и възражения, заедно с открити процедури за последващи 
действия и правомощия за отмяна на решение, за което може да бъде доказано, 
че е с недостатъчна прозрачност и почтеност; подчертава, че процедурите следва 
редовно да се оценяват, за да се следи тяхната ефективност и да се правят 
подобрения, когато е необходимо.

12. отбелязва, че някои държави – членки на ЕС, вече имат изисквания за високо 
равнище на прозрачност за техните избрани и назначени длъжностни лица по 
отношение на конфликтите на интереси, източниците на доходи и семейните 
активи; счита, че е наложително институциите на ЕС да стандартизират своите 
процедури и да прилагат същите високи стандарти за етика и почтеност.

13. подчертава важната роля на Европейския омбудсман за гарантирането на най-
високите стандарти за прозрачност и почтеност в институциите на ЕС; 
подчертава ключовата роля на Омбудсмана при мониторинга на правилното 
функциониране на европейската публична администрация, което следва да 
продължи и след създаването на органа на ЕС по етика; в тази връзка счита, че е 
необходимо да се запази – и при необходимост да се засили – ролята на 
Омбудсмана като първи орган, към който гражданите могат да се обърнат, в 
случай че имат въпроси или проблеми, свързани с институциите; призовава 
комисията по конституционни въпроси да разгледа и изцяло да вземе предвид 
всички недостатъци и пропуски в настоящата етична рамка на ЕС, както беше 
потвърдено и в проведените разследвания от Европейския омбудсман, при 
работата по засилването на етичните правила и тяхното прилагане чрез 
създаване на единен НОЕ; предлага сключването на междуинституционално 
споразумение на ЕС за създаване на НОЕ за Парламента и Комисията, който да 
бъде отворен за участие на всички институции, агенции и органи на ЕС с цел 
подобряване на всички аспекти, свързани с темата; препоръчва този орган да 
получи ясен мандат и да функционира на техническо равнище с постоянна, 
независима, безпристрастна, колегиална и балансирана по отношение на 
половете структура;

14. препоръчва единният НОЕ да се състои от членове, избрани от Комисията и от 
Парламента, като кандидатите да могат да бъдат избирани измежду следните: 
бивши председатели на Съда на Европейския съюз и Сметната палата, бивши 
Омбудсмани на ЕС, бивши членове на ЕП; препоръчва кандидатите да бъдат 
избирани въз основа на тяхната почтеност, компетентност, опит и липса на 
конфликти на интереси; предвид ролята на този орган и необходимото високо 
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равнище на безпристрастност, препоръчва по време на процеса на подбор да 
бъдат подробно анализирани настоящите и предишните политически роли на 
кандидатите; подчертава, че следва напълно да се избягва мнозинство от 
членове, развивали в миналото политическа дейност; изисква балансирано 
представителство на половете в НОЕ; изразява убеждението, че на НОЕ трябва 
да бъдат предоставени правомощия за наблюдение и консултации по отношение 
на етичните стандарти; подчертава, че е необходим допълнителен дебат относно 
правомощията на НОЕ, така че да се зачетат ролята на съществуващите органи и 
правата и задълженията на институциите на Съюза, определени в Договорите; 
поради това призовава комисията по конституционни въпроси да разгледа 
евентуалните структура, изборни процедури и правомощия на НОЕ;

15. счита, че НОЕ трябва да разполага с достатъчно човешки и финансови ресурси, 
за да може ефективно да изпълнява своите задачи; подчертава необходимостта 
НОЕ да извършва наблюдение и системни проверки, за да се гарантира, че 
институциите на ЕС и всички работещи с тях трети страни, включително 
изброените в Регистъра за прозрачност, винаги спазват критериите за 
прозрачност; предлага НОЕ да включва механизми за вътрешно управление на 
жалбите в рамките на институциите на ЕС, така че опасенията относно 
евентуални нарушения да могат да бъдат съобщавани поверително и 
разглеждани дискретно.
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