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ПРЕДГОВОР

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“.

Настоящият годишен доклад за работата на консултативния комитет относно
поведението на членовете на ЕП обхваща периода от 1 януари до 31 декември
2013 г. и бе приет от комитета на 11 февруари 2014 г.
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ОБОБЩЕНИЕ

Задачата на Консултативния комитет е да прави оценка на предполагаемите
нарушения, които са му препратени 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 при поверителност, а членовете имат право на
насоки, които се предоставят в рамките на 30 дни.

Значителна стъпка напред за Кодекса на поведение бе влизането в сила на 1 юли
2013 г. на нови мерки за прилагане, приети с решение на Бюрото от 15 април
2013 г. Освен установяването на нови стандарти относно съобщаването за
подаръци, получени от членове, представляващи Парламента, в служебно
качество и за декларациите на членовете на ЕП за участие в събития,
организирани от трети страни, с посочените мерки се въвежда разпоредба за
процедура на контрол по отношение на декларациите за финансовите интереси
на членовете на ЕП.

Последвалата „обща проверка на правдоподобността“, извършена от
компетентните административни служби, доведе до предоставянето на
разяснения от 161 членове на ЕП относно техните декларации за финансови
интереси.

Освен това, като част от обичайните задължения за актуализиране бяха
подадени 285 актуализирани декларации от 257 членове на ЕП. Тези
актуализирани декларации съдържат общо 447 промени, т.е. в някои случаи
една актуализация съдържа повече от една промяна.

Девет случая на предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение бяха
отнесени до Консултативния комитет от председателя през декември 2013 г.
Проучването на Консултативния комитет е в ход към момента на публикуване
на настоящия доклад и неговите препоръки до председателя ще бъдат
направени преди края на 7-ия парламентарен мандат.

Призивът на Консултативния комитет в неговия годишен доклад за 2012 г. за
подобряване на видимостта и проследяемостта на свързаната с прозрачността
информация доведе до стартирането през ноември 2013 г. на единна
уебстраница „Етика  и прозрачност“ на сайта на Европейския парламент.
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1 ОБЩ 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 интерес на обществото и да извършват работата си
незаинтересовано, почтено, открито, трудолюбиво, честно, отговорно и като
зачитат репутацията на институцията.

Кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на
ЕП следва да се справят с тях и 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 на информация 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 на 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 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

2.1 Състав и задачи

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП се създава с
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 сред членовете на бюрата и
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координаторите на комисиите по конституционни въпроси и по правни въпроси,
при отчитане на опита на членовете на ЕП и политическия баланс.“

Членовете на консултативния комитет са:

 г-н Карло КАЗИНИ (PPE, Италия);

 -г-жа Ms Евелин РЕГНЕР (S&D, Австрия);

 г-жа Сесилия ВИКСТРЬОМ (ALDE, Швеция);

 г-н Гералд ХЕФНЕР (Verts/ALE, Германия); както и

 г-н Саджад КАРИМ (ECR, Обединеното кралство).

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-н Иржи МАЩАЛКА (GUE, Чешка република); и

 г-н Франческо Енрико СПЕРОНИ (EFD, Италия).

Задачата на Консултативния комитет се състои в това да прави оценка на
предполагаемите нарушения, които са му препратени 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 при поверителност, а членовете имат
право на съответните насоки, които се предоставят в рамките на 30 дни.

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.

Г-жа Евелин РЕГНЕР (S&D) председателства Консултативния комитет от 30
август 2012 г. до 19 март 2013 г. Г-жа Сесилия ВИКСТРЬОМ (ALDE) пое
функцията след нея до 17 септември 2013 г., когато г-н Гералд ХЕФНЕР
(Verts/ALE) пое ротационното председателство, за шестмесечен срок.

1 Правилник за дейността на Консултативния комитет, правило 3.
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2.3 Заседания през 2013 г.

Консултативният комитет проведе осем заседания през 2013 г.

График на заседанията на Консултативния комитет през 2013 г.

Вторник, 22 януари
Вторник, 19 февруари
Вторник, 19 март2

Вторник, 23 април
Вторник, 18 юни
Вторник, 17 септември3

Вторник, 15 октомври
Вторник, 17 декември

На заседанието си от 17 септември 2013 г., Консултативният комитет прие своя
график за заседанията през първата половина на 2014 г. до прекъсването преди
изборите.

График на заседанията на Консултативния комитет през 2014 г.
(1-ви семестър — край на 7-ия парламентарен мандат)

Вторник, 21 януари
Вторник, 11 февруари
Вторник, 18 март4

Вторник, 15 април

2.4 Работа, извършена през годината

През 2013 г. председателят на ЕП информира Консултативния комитет за девет
случая на предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение, в съответствие с
член 8, параграф 1 от Кодекса за поведение.

Тъй като официалната процедура по препращане се състоя през декември,
Консултативният комитет все още разглежда обстоятелствата, свързани с
предполагаемите нарушения към датата на публикуване на настоящия доклад.

2 Смяна на председателството: г-жа Сесилия Викстрьом (ALDE) поема председателството от г-
жа Евелин Регнер (S&D).
3 Смяна на председателството: г-н Гералд Хефнер (Vertз/ALE) поема председателството от г-жа
Сесилия Викстрьом (ALDE).
4 Смяна на председателството: г-н Карим (ECR) ще поеме председателството от г-н Хефнер
(Verts/ALE).
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Въз основа на заключенията от своите констатации, Консултативният комитет
ще изкаже препоръка до председателя за евентуално решение преди края на 7-
ия законодателен мандат.

През цялата година, Консултативният комитет също така продължи да полага
усилия да подпомага членовете на ЕП за правилно тълкуване и прилагане на
Кодекса на поведение, като същевременно намалява, доколкото е възможно,
административната тежест.

На първо място, той предостави насоки на членовете 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 продължава да
изгражда своя собствена административна практика. В частност, той
допълнително изясни критериите, определящи съществуването или не на
действителен или потенциален конфликт на интереси в няколко вида ситуации
— например в случаите, когато членове на ЕП са домакини на политически
събития, които иначе са организирани и заплатени от трети страни, или когато
членове на ЕП получават подкрепа от трети страни. Комитетът съветва
членовете на ЕП по отношение на спазването на техните задължения за
деклариране по изчерпателен и прозрачен начин, когато са изправени пред
подобни ситуации.

От създаването на Консултативния комитет през март 2013 г., предоставяните
от него практически насоки за членовете на ЕП се събират в наръчник на
потребителя, който е на разположение на уебсайта на Парламента5 на всички
официални езици.

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 1 юли 2013 г., членове, които
желаят да внесат промени в своите декларации за финансови интереси, вече
трябва да попълнят единствено частта(ите) от формуляра, която искат да
актуализират, а не целия формуляр: това представлява сериозна стъпка към
опростяване на процедурите. В крайна сметка, членовете на ЕП следва да имат
възможността да попълват, подписват и представят своите декларации изцяло
по електронен път. Решение за последното развитие бе взето от Консултативния
комитет и получи подкрепата на председателя. Очаква се то да бъде прилагано
след европейските избори през 2014 г.

Накрая, но не на последно място, Консултативният комитет приветства с добре
дошли в Европейския парламент, на 9 април 2013 г., новоназначеният служител
по въпросите на етиката („déontologue“) на Националното събрание на Франция,
г-жа Ноел Льоноар, която потърси информация относно Кодекса за поведение и
работата на Комитета. Фактът, че г-жа Льоноар избра Европейския парламент за
своя първа мисия за установяване на фактите ясно показва, че нашата
институция е в челните редици за насърчаване на стабилен и прозрачен модел
на управление.

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_BG.doc
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3 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОДЕКСА НА ПОВЕДЕНИЕ

3.1 Мерки за прилагане на Кодекса за поведение

На 15 април 2013 г. Бюрото прие мерки за прилагане на Кодекса за поведение.
Те влязоха в сила на 1 юли 2013 г. — без ретроактивен ефект и уточняват
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. Всички подобни подаръци са
собственост на Парламента. Те се публикуват в регистър на подаръците, който
включва информация относно получателя, в качеството на какъв членът на ЕП е
получил подаръка, дарителя, датата на получаване, описание и снимка на
подаръка и указание на стойността му по преценка на получателя (повече или
по-малко от 150 EUR). Регистърът на подаръците се публикува на уебсайта на
Парламента.

Мерките за прилагане постановяват също така, че членовете на ЕП декларират
присъствието си на събития, организирани от трети страни , при които трета
страна покрива възстановяването на техните пътни, квартирни и дневни
разноски или прякото плащане на такива разноски. Съответните декларации се
публикуват на индивидуалната страница на всеки член на ЕП на уебсайта на
Парламента.

Освен това, в 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 да 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 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.

3.2 Подаване на декларациите за финансовите интереси на членовете на
ЕП

Както се определя в член 4, параграф 1 от Кодекса за поведение, от членовете на
ЕП, които са поели функциите си в рамките на парламентарния мандат, се
изисква да подадат декларациите си за финансови интереси в срок от 30 дни.
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През 2013 г. 28 нови декларации бяха подадени до председателя, всяка от тях в
рамките на определените за тази цел срокове.

Освен това член 4, параграф 1 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“.

През годината 257 членове на ЕП подадоха 285 актуализирани декларации до
председателя на ЕП. Разликата в цифрите се обяснява с факта, че 232 членове на
ЕП са представили всеки по една изменена декларация, докато 23 членове на ЕП
са актуализирали съответните си декларации два пъти, един член на ЕП е
актуализирал декларациите си при три различни повода, а един член е
актуализирал декларацията си в четири различни случая.

Тези актуализирани декларации съдържат общо 447 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 199, 103 и 64 изменения.

161 декларации са били актуализирани в резултат на общата проверка на
правдоподобността, извършвана в рамките на новата процедура на контрол,
като от общо 183 членове на ЕП бе официално поискано да изяснят своите
декларации. Подобни искания бяха отправени, когато декларациите са изцяло
празни, не съдържат никаква информация по 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), или включват неразбираема информация.

Графиката по-долу илюстрира разпределението раздел по раздел на всички
изменения, направени през годината6.

6 16 изменения са докладвани като „N/A“ в графиката; те съответстват на членовете на ЕП,
които са подали изменена декларация, напълно идентична с предишната, както и на онези,
които са подали изменена декларация, която съдържа подобна на предишната информация, но
на различен език.
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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 5 000 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

4.1 Публикуване на „Наръчник за Кодекса за поведение“

За да улесни използването на Кодекса за поведение и практическото изпълнение
на задълженията за докладване, възложени на членовете на ЕП,
Консултативният комитет публикува през 2013 г.  Наръчник за Кодекса за
поведение“, който обединява всички референтни документи и формуляри:
 Кодекса за поведение
 Мерките за прилагане на Кодекса за поведение;
 Наръчник на потребителя за Кодекса за поведение;
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 Устава на членовете на ЕП; и
 формулярите на декларации и уведомления, свързани с Кодекса за

поведение.

4.2 Уебсайт по темата

Цялата информация, свързана с Кодекса за поведение и дейността на
Консултативния комитет, може да бъде намерена на уебсайта на Европейския
парламент, на неговата обща страница, посветена на членовете на ЕП7.

В своя годишен доклад за 2012 г., Консултативният комитет подчерта
необходимостта от подобряване на същността, мястото, видимостта и
проследяемостта на уебсайта на Европейския парламент на информацията,
свързана с прозрачността. Това доведе до създаването на специална
уебстраница „Етика и прозрачност“: единна входна точка, обединяваща
документи и информация, свързани не само с Кодекса за поведение на членове
на ЕП, но и с регистъра за прозрачност за субекти и организации, участващи в
европейския процес на вземане на решения, с публичния достъп до документите
на Парламента, както и с правилата, които трябва да се спазват от служителите
на Парламента8.

4.3 Секретариат на Консултативния комитет

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

European Parliament
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Brussels
Belgium

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/0081ddfaa4/MEPs.html
8 http://www.europarlpp.ep.ec/aboutparliament/fr/0060f4f133/%C3%89thique-et-transparence.html


