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ПРЕДИСЛОВИЕ

Член 7, параграф 6 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския
парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси
(приложение І към Правилника за дейността на Европейския парламент) гласи,
че „Консултативният комитет публикува годишен доклад за своята дейност“.

Поради провеждането на изборите за Европейски парламент през 2014 г., на 30
юни 2014 г. бе приет шестмесечен доклад, обхващащ периода от 1 януари до 30
юни 2014 г.

Настоящият шестмесечен доклад за работата на Консултативния комитет
относно поведението на членовете на ЕП обхваща периода от 1 юли до 31
декември 2014 г. и бе приет от Комитета на 24 февруари 2015 г.
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Резюме

Настоящият доклад обхваща втория семестър на 2014 г., след назначаването на
членовете на Консултативния комитет от председателя на Европейския
парламент след изборите за Европейски парламент през май 2014 г. и началото
на осмия законодателен мандат на 1 юли 2014 г.

Новоназначеният Консултативен комитет, разбира се, посвети повечето си
време и внимание на двете си основни задачи, а именно да съветва председателя
и да дава насоки за членовете на ЕП относно тълкуването и прилагането на
Кодекса за поведение, като обработва исканията от членове на ЕП поверително
и в рамките на 30 дни.

Консултативният комитет се постара също така да подобри обслужването на
членовете на ЕП, като ограничи, доколкото е възможно, административната
тежест за тях. Освен това той постави специален акцент върху повишаване на
осведомеността за Кодекса за поведение както във вътрешен, така и във външен
план. В това отношение трябва да се подчертае все по-нарастващото
международно измерение на тези усилия.

Също така беше извършена обща проверка на правдоподобността на всички
декларации за финансови интереси, предадени от членовете на ЕП от първия
ден на 8-ия законодателен мандат нататък. Това наблюдение, извършено в
съответствие с Мерките за прилагане на Кодекса за поведение, които влязоха в
сила преди една година, доведе до установяване на неясноти в декларациите,
подадени от 58 членове на ЕП, и искане за тяхното изясняване.

Освен това, като част от обичайните задължения за актуализиране бяха
подадени 89 актуализирани декларации от 85 членове на ЕП. Тези
актуализирани декларации съдържат общо 150 промени, т.е. в някои случаи
една актуализация съдържа повече от една промяна.
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1 КОНТЕКСТ

Кодексът за поведение на членовете на Европейския парламент влезе в сила на
1 януари 2012 г.

В него като водещ принцип се определя, че членовете на ЕП трябва да действат
единствено в обществен интерес и да извършват работата си при условията на
необвързаност с интереси, почтеност, откритост, усърдие, честност, отговорност
и зачитане на репутацията на Парламента.

Кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на
ЕП следва да постъпват по отношение на тях, като включва правила, например,
относно професионалната дейност на бивши членове на Европейския
парламент.

Кодексът за поведение задължава членовете на ЕП да представят подробна
декларация за финансовите си интереси.

От членовете на ЕП се изисква също така да декларират присъствието си на
събития, организирани от трети страни.

Тези задължения за оповестяване отразяват взискателните правила и стандарти
за прозрачност, установени в Кодекса за поведение. Информацията,
предоставена от членовете на ЕП в техните декларации, може да бъде намерена
на страницата на техния индивидуален профил на уебсайта на Парламента.

Членовете на ЕП трябва също така да съобщават за подаръците, които са
получили в качеството си на официални представители на Парламента, съгласно
условията, посочени в Мерките за прилагане на Кодекса за поведение. Подобни
подаръци се докладват в регистъра на подаръците.

Председателят може да санкционира всеки член на ЕП, за когото се установи, че
нарушава Кодекса на поведение. Председателят обявява налагането на
санкцията в пленарна зала и този факт се публикува на видно място на уебсайта
на Парламента за остатъка от парламентарния мандат.

2 КОНСУЛТАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

2.1 Състав и задачи

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП е създаден
по силата на член 7, параграф 1 от Кодекса за поведение. Съгласно член 7,
параграф 2 „Консултативният комитет се състои от петима членове,
определени от председателя в началото на неговия мандат измежду членовете
на бюрата и координаторите на комисията по конституционни въпроси и на
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комисията по правни въпроси, при отчитане на опита на членовете на ЕП и
политическия баланс.“

Членовете на консултативния комитет са:

 Г-жа Данута Мария ХЮБНЕР (ЕНП, Полша);

 Г-жа Мади ДЕЛВО (С&Д, Люксембург);

 Г-н Саджад КАРИМ (ЕКР, Обединено кралство);

 Г-н Жан-Мари КАВАДА (АЛДЕ, Франция); както и

 Г-н Иржи МАЩАЛКА (ЕОЛ, Чешка република);

Съгласно член 7, параграф 3 от Кодекса за поведение „Председателят определя
също така в началото на мандата си резервни членове на Консултативния
комитет, по един от всяка непредставена в рамките на Консултативния
комитет политическа група […]“.

Резервните членове на Консултативния комитет са:

 Г-жа Хейди ХАУТАЛА (Зелени/ЕСА), Финландия); както и

 Г-жа Лаура ФЕРАРА (ЕСПД, Италия).

Трябва да се отбележи, че първоначалният член за групата АЛДЕ бе г-н
Франсиско СОСА ВАГНЕР (Испания). Тъй като г-н СОСА ВАГНЕР се отказа
от мандата си на член на Европейския парламент, считано от 19 октомври
2014 г., председателят впоследствие назначи г-н Жан-Мари КАВАДА за член на
Консултативния комитет.

Задачите на Консултативния комитет се състоят в това да прави оценка на
предполагаемите нарушения, за които е сезиран от председателя на ЕП, и да
дава насоки на членовете на ЕП за тълкуването и прилагането на Кодекса.
Искания на членовете на ЕП се разглеждат поверително, а членовете имат право
да се ползват от тези насоки, които се предоставят в рамките на 30 дни.

В началото на законодателния мандат няколко от членовете на ЕП изразиха
загриженост за опазването на поверителността при дейността на Комитета.
Въпросът беше незабавно подет от изпълняващия длъжността председател,
който го обсъди с председателя. На настоящия етап се прилагат формални
процедури, за да се гарантира, че поверителността се спазва строго по всяко
време. По-конкретно, от всички членове на ЕП, сътрудници и членове на
персонала, присъстващи на заседанията на Комитета, ще се изисква да
подписват декларация за поверителност; членовете на ЕП ще трябва да посочат
един сътрудник, който има право да посещава заседанията; освен това
документите ще бъдат предавани на членовете на Комитета в запечатан плик
вместо по електронна поща.
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2.2 Председателство

Както се посочва в член 7, параграф 2 от Кодекса за поведение, „Всеки член на
Консултативния комитет поема председателството за шест месеца на
ротационен принцип“. На своето учредително заседание от 7 март 2012 г.
Консултативният комитет реши, че „По принцип ротацията е в низходящ ред
според числеността на политическите групи, към които принадлежат
членовете на Консултативния комитет“1.

Въпреки това председателят поиска от г-н Карим (ЕКР) в името на
приемствеността да бъде изпълняващ длъжността за първия семестър. Наистина
г-н Карим е единственият член на настоящия Консултативен комитет, който е
бил вече член по време на предишния законодателен мандат. След това
ротацията би трябвало да следва в низходящ ред според числеността на
политическите групи, към които принадлежат членовете на Консултативния
комитет.

Съответно г-н Карим председателства Консултативния комитет от септември
2014 г. до февруари 2015 г. Г-жа Хюбнер (ЕНП) ще изпълнява длъжността
председател от март до август 2015 г. Г-жа Делво (С&Д) ще я замени до
февруари 2016 г. Г-н Кавада (АЛДЕ) ще поеме ротационното председателство
от март 2016 г. Г-н Мащалка (ЕОЛ) после ще изпълнява длъжността
председател от септември 2016 г.

2.3 Заседания през 2014 и 2015 г.

Консултативният комитет проведе четири заседания през първия семестър на 8-
ия парламентарен мандат.

График на заседанията на Консултативния комитет през 2014 г.
2-ри семестър – начало на 8-ия парламентарен мандат)

Вторник, 23 септември
Вторник, 14 октомври
Вторник, 11 ноември
Вторник, 9 декември

На своето заседание от 23 септември 2014 г. Консултативният комитет също
така прие следния график за заседанията през 2015 г.

1 Правилник за дейността на Консултативния комитет, член 3.
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График на заседанията на Консултативния комитет през 2015 г.

Вторник, 20 януари
Вторник, 24 февруари
Вторник, 24 март 2

Вторник, 14 април
Вторник, 26 май
Вторник, 23 юни
Вторник, 14 юли
Вторник, 22 септември3

Вторник, 13 октомври
Вторник, 10 ноември
Вторник, 8 декември

2.4 Работа, извършена през годината

2.4 i) Предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение

През първия семестър на 8-ия законодателен мандат председателят не е сезирал
Консултативния комитет за никакви случаи на предполагаеми нарушения на
Кодекса за поведение в рамките на процедурата, предвидена в член 8,
параграф 1 от Кодекса.

Тази ситуация може да бъде обяснена с проактивния подход, който бе възприет
към всички 751 новоизбрани или преизбрани членове, по-специално във връзка
с представянето на техните декларации за финансови интереси (вж. точка 3.2). В
това отношение трябва да се подчертае, че основната цел на Консултативния
комитет е да помага на членовете да изпълняват своите задължения за
оповестяване, вместо да търси основания да ги санкционира.

2.4 ii) Насоки относно тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение

През цялата година Консултативният комитет и неговият секретариат също така
продължиха да полагат усилия да подпомагат членовете на ЕП за правилно
тълкуване и прилагане на Кодекса на поведение, като същевременно намаляват,
доколкото е възможно, административната тежест.

2 Ротация на председателството: Г-жа Данута Мария Хюбнер (ЕНП) ще поеме
председателството от г-н Карим (ЕКР).
3 Ротация на председателството: Г-жа Мади Делво (С&Д) ще поеме председателството от г-жа
Данута Мария Хюбнер (ЕНП).
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Консултативният комитет предостави насоки на член на ЕП, при пълна
поверителност и в срок от 30 календарни дни в съответствие с член 7,
параграф 4 от Кодекса за поведение. По този начин той продължи допълнително
да изяснява тълкуването на правилата.

Например той предостави допълнително изясняване как да се постъпва по
отношение на подаръци, които са израз на куртоазия, въпреки че тяхната
преценена стойност е под прага от 150 EUR, като предостави съвети на
засегнатия член на ЕП как да изпълни своите задължения за оповестяване по
изчерпателен и прозрачен начин, когато е изправен пред подобни ситуации.
Комитетът също така обясни допълнително задълженията за оповестяване,
приложими за членовете на ЕП, които извършват външни професионални
дейности успоредно с парламентарните си дейности.

2.4 iii) Подобряване на услугите за членовете на ЕП и повишаване на
осведомеността относно Кодекса за поведение

Изискванията за прозрачност, предвидени в Кодекса за поведение, са строги, но
Консултативният комитет се старае да ограничава, доколкото е възможно,
административната тежест за членовете на ЕП.

От създаването на Консултативния комитет през март 2012 г., предоставяните
от него практически насоки за членовете на ЕП се събират в наръчник на
потребителя, който е на разположение на уебсайта на Парламента4 на всички
официални езици.

На първото си заседание на 23 септември 2014 г. Консултативният комитет
възложи на своя секретариат да разпространи до всички новоизбрани членове
на Европейския парламент книжка, съдържаща не само това ръководство за
потребителя, но и кратко представяне на това, какво представлява Комитетът и
какво върши, плюс всички приложими документи и формуляри. Освен това,
съгласно инструкциите от Консултативния комитет членовете на секретариата
са представили редица презентации през цялата година за членовете на ЕП,
парламентарните сътрудници и персонала на политическите групи. Чрез този
проактивен подход Комитетът повиши осведомеността за Кодекса за поведение
и намали риска от неспазване.

Освен това усилията на Консултативния комитет да предложи по-солидни
услуги и да повиши осведомеността придобиха и международно измерение. В
края на септември изпълняващият длъжността председател г-н Карим се срещна
с делегация на членове на парламенти и висши държавни служители от Чили и
Мексико, които искаха да се информират за работата на Комитета в сферата на
откритостта и етиката.

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_BG.doc
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3 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

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

На 15 април 2013 г. Бюрото прие Мерки за прилагане на Кодекса за поведение.
Те влязоха в сила на 1 юли 2013 г. — без обратно действие, като изясниха
обхвата на член 5 от Кодекса относно „подаръци или сходни облаги“.

В Мерките за прилагане се посочва, че членовете на ЕП трябва да информират
председателя за всякакви подаръци, които са получили в качеството си на
официални представители на Парламента, както и да декларират присъствието
си на събития, организирани от трети страни, при които възстановяването на
разходите за тяхното пътуване, настаняване или дневни разноски, или прякото
изплащане на подобни разходи се поема от трета страна.

Освен това в член 9 от Мерките за прилагане се предвижда процедура на
контрол по отношение на декларациите за финансовите интереси на членовете
на ЕП:

„В случаите, при които има основание да се счита, че дадена декларация
съдържа очевидно погрешна, нехайна, нечетлива или неразбираема информация
компетентната служба извършва от името на председателя в разумни
срокове обща проверка на правдоподобността за целите на разясняването,
давайки по този начин на члена на ЕП възможност за отговор. Когато такава
проверка не води до разясняване и съответно до решаване на въпроса,
председателят взема решение за последващите процедури в съответствие с
член 8 от Кодекса за поведение“.

С решение на генералния секретар на Парламента от 22 април 2013 г. Отделът
за административно обслужване на членовете на ЕП към Генералната дирекция
за председателството бе определен за компетентна служба, която да изпълнява
посочената обща проверка на правдоподобността от името на председателя.

След изборите за Европейски парламент през 2014 г. и след като новоизбраните
членове на ЕП представиха своите съответни декларации за финансови
интереси, Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП
неофициално се свърза с 58 членове през есента на 2014 г. в рамките на тази
обща проверка на правдоподобността:

 41 преизбрани членове на ЕП, които бяха представили празна декларация
или декларация, съдържаща празен или непълен раздел А);

 11 нови членове на ЕП, които бяха представили декларация, съдържаща
празен раздел А); както и

 6 нови членове, които бяха представили празна декларация.
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В резултат от този първи контакт веднага бяха решени 53 случая, т.е.
засегнатите членове на ЕП или представиха поправена декларация, или
предоставиха обяснения, които надлежно обосновават защо тяхната
първоначална декларация следва да остане непроменена.

С останалите пет членове бе подновен контактът през октомври чрез официално
писмо от председателя и впоследствие те коригираха своите декларации по
начин, който бе счетен за задоволителен.

3.2 Подаване на декларациите за финансови интереси на членовете на
ЕП

Както се посочва в член 4, параграф 1 от Кодекса за поведение, за целите на
прозрачността членовете на Европейския парламент са лично отговорни за
представянето на „декларация за финансовите си интереси до председателя
преди края на първата месечна сесия след изборите за Европейски парламент
[...]“.

750 членове на ЕП са представили първоначалните си декларации преди края на
първата месечна сесия от 8-ия законодателен мандат (1 юли – 3 юли) след
изборите за Европейски парламент през 2014 г. Единственият член на ЕП, който
не е направил това, получи напомняне от председателя и незабавно подаде
своята декларация.

Освен това по силата на член 4, параграф 1 членовете на ЕП са длъжни да
подадат своите декларации за финансови интереси „в рамките на
парламентарния мандат – до 30 дни след поемането на функциите им в
Парламента“. През втората половина на 2014 г. 13 нови декларации бяха
подадени до председателя от 13-те нови членове, като всяка от тях бе подадена
в рамките на определените за тази цел срокове.

И накрая, в член 4, параграф 1 се предвижда членовете на ЕП да „информират
председателя за всяка промяна, която се отразява върху тяхната декларация,
в срок до 30 дни от настъпването на посочената промяна“.

В течение на семестъра 85 членове на ЕП подадоха 89 актуализирани
декларации до председателя на ЕП. Разликата в цифрите се обяснява с факта, че
4 членове на ЕП са актуализирали своите декларации два пъти.

Тези актуализирани декларации съдържат общо 150 промени, т.е. в някои
случаи една актуализация съдържа повече от една промяна.

По отношение на съдържанието, далеч най-често променяните раздели са A), Г)
и И), съответно с 44, 42 и 18 изменения.

Графиката по-долу илюстрира разпределението раздел по раздел на всички
изменения, направени през годината.
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Разпределение по раздели на измененията, направени от
членове на ЕП

Брой на
измененията

Раздел А): професионалните дейности на члена на ЕП през трите години преди поемането на функциите му
в Парламента, както и участието му за същия период в управителни или надзорни съвети на предприятия,
неправителствени организации, асоциации или на други образувания, притежаващи правосубектност.
Раздел Б): всяко възнаграждение, получавано във връзка с упражняван мандат в друг парламент.
Раздел В): всяка редовна дейност, изпълнявана срещу възнаграждение от члена на ЕП паралелно с мандата
му, независимо дали в качеството на наето или самостоятелно заето лице.
Раздел Г): участието в управителни или надзорни съвети на предприятия, неправителствени организации,
асоциации или други образувания, притежаващи правосубектност, или упражняването на всяка друга
външна дейност от страна на член на ЕП, независимо дали срещу възнаграждение или не.
Раздел Д): друга временна странична дейност, извършвана срещу възнаграждение (включително
писателска дейност, изнасяне на лекции или предоставяне на експертни услуги), ако общото
възнаграждение надвишава 5000 евро за календарна година.
Раздел Е): участие в предприятие или партньорство за случаите, при които е възможно от това да
произтекат политически последици или посоченото участие предоставя на члена на ЕП значително
влияние върху дейността на съответната организация.
Раздел Ж): всяка помощ − финансова, материална или административна, която членът на ЕП получава в
допълнение към осигуряваните от Парламента средства и която му се предоставя във връзка с неговата
политическа дейност от трети лица, като се посочва самоличността на последните.
Раздел З): всеки друг финансов интерес, който би могъл да окаже влияние върху упражняването на
функциите му на член на ЕП.
Раздел И): всякаква допълнителна информация, която членът на ЕП желае да предостави.

4 АДМИНИСТРАЦИЯ

Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП (който се намира в
Брюксел и Люксембург) към Генералната дирекция за председателството
действа като секретариат на Консултативния комитет и е компетентната служба
по членове 2, 3, 4 и 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu
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