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ПРЕДГОВОР

В съответствие с 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), Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП
публикува годишен доклад за своята дейност.

Посоченият годишен доклад се отнася до дейността на Консултативния комитет
за периода от 1 януари до 31 декември 2016 г. и беше приет от Комитета на 7
февруари 2017 г.
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Резюме

Настоящият доклад се отнася до дейността на Консултативния комитет
относно поведението на членовете на ЕП за периода от 1 януари до 31 декември
2016 г.

През посочената година значително се увеличиха случаите, по които
Комитетът беше сезиран от председателя. Комитетът трябваше да разгледа
осем случая на предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение, отнасящи
се до общо 11 членове на ЕП срещу пет за 2015 г.  Освен това, Комитетът
разгледа искане за тълкуване на Кодекса за поведение, отправено пряко от
председателя.  По този начин Комитетът обогати съдебната си практика по
време на цялата година.

Както и преди Консултативният комитет отново положи усилия да предостави
на членовете на ЕП възможно най-добрата услуга, като следеше стриктно за
спазването на разпоредбите на Кодекса и същевременно поддържаше
административната тежест на възможно най-ниско равнище. За да постигне
това Комитетът отдели специално внимание на популяризирането на Кодекса
за поведение. Следва да се подчертае, че Комитетът повиши допълнително
международното измерение на своята работа по осведомяване, с цел най-
добрите практики на Европейския парламент в областта на парламентарната
етика и на прозрачността да станат по-добре познати извън институцията.

Освен това, компетентната административна служба (Отделът за
административно обслужване на членовете на ЕП в рамките на ГД за
Председателството, която действа като секретариат на Консултативния
комитет), продължи да осъществява обща проверка на правдоподобността на
всички декларации за финансови интереси на членовете на ЕП в съответствие
с член 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение на членовете на ЕП.

През годината 16 нови декларации бяха подадени от новите членове на ЕП и
72 декларации бяха изменени от 55 членове на ЕП в изпълнение на
приложимото към всички членове на ЕП общо задължение за актуализиране.
Посочените коригирани декларации съдържат общо 122 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 във връзка с
финансовите интереси и конфликтите на интереси (по-нататък  Кодекс за
поведение) влезе в сила
на 1 януари 2012 г.

Кодексът за поведение установи някои водещи принципи, които членовете на ЕП
трябва да спазват при упражняване на парламентарните си функции. На първо
място сред тях фигурират безкористността, почтеността, прозрачността,
усърдието, честността и отговорността, както и зачитането на достойнството на
институцията.

Освен това Кодексът за поведение установи за първи път изрично определение
на конфликта на интереси, както и посочи инструкциите, които членовете на ЕП
трябва задължително да следват, когато са изправени пред конфликт на интереси,
независимо дали действителен или евентуален – тоест считан за конфликт
единствено от част от общественото мнение.

Кодексът за поведение предвижда също ограничения относно условията, при
които бившите членове на ЕП могат да упражняват дейности по лобиране или
представителство.

Кодексът за поведение най-вече въвежда подробна декларация за финансовите
интереси, която всички членове на ЕП на своя лична отговорност са длъжни да
представят преди края на първата месечна сесия след изборите за Европейски
парламент, или за членовете на ЕП, които встъпват в длъжност в хода на
парламентарния мандат – в срок от 30 дни след поемането на функциите си.
Посочената декларация трябва също така да бъде изменяна от членовете на ЕП в
срок от 30 дни след настъпването на промяната, засягаща личното им положение.

Посочените задължения за деклариране бяха допълнени от Мерките за прилагане
на Кодекса за поведение, влезли в сила на 1 юли 2013 г. В съответствие с
посочените Мерки за поведение, членовете на ЕП са длъжни също така
своевременно да декларират проявите, в които са участвали, в случай че
разходите за пътуване, настаняване или престой са били възстановени или
директно заплатени от трети лица. Освен това, членовете на ЕП са длъжни да
уведомяват и да предоставят на администрацията всички подаръци, които
получават, когато представляват Парламента в официално качество.

Всички горепосочени задължения за деклариране отразяват стриктните
изисквания на Парламента в областта на парламентарната етика и прозрачността.
Също така всички декларации за финансови интереси, декларации за участие в
появи, организирани от трети лица, както и регистрирането на официалните
подаръци са лесно достъпни онлайн, на интернет сайта на Европейския
парламент.

Всеки член на ЕП, който наруши Кодекса за поведение или Мерките за прилагане,
се излага на риск да му бъде наложена санкция, която на последна инстанция се
произнася от председателя.  Посочената санкция се обявява на пленарно
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заседание и се публикува на интернет сайта на Парламента, отново по
съображения за прозрачност.

2 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

2.1 Състав

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП (по-нататък:
Консултативен комитет) е създаден с член 7, параграф 1 от Кодекса за поведение.

Съставът му се урежда от член 7, параграфи 2 и 3 от Кодекса за поведение. В
началото на мандата си, председателят определя петима постоянни членове
измежду членовете на бюрата и координаторите на комисията по
конституционни въпроси и на комисията по правни въпроси на Парламента, при
отчитане на техния опит и политическия баланс.

Постоянните членове на Комитета, чийто мандат приключва на 16 януари 2017 г.,
са:

 г-жа Данута Мария ХЮБНЕР (PPE, Полша);

 г-жа Мади ДЕЛВО (S&D, Люксембург);

 г-н Саджад КАРИМ (ECR, Обединено кралство);

 г-н Жан-Мари КАВАДА (ADLE, Франция); и

 г-н Иржи МАЩАЛКА (GUE, Чешка република).

Председателят определя също в началото на мандата си резервен член за всяка
политическа група, която няма свой представител сред постоянните членове на
Консултативния комитет.

Резервните членове на Комитета, чийто мандат приключва на 16 януари 2017 г.,
са:

 г-жа Хейди ХАУТАЛА (Verts/ALE, Финландия);

 г-жа Лаура ФЕРАРА (EFDD, Италия). и

 г-н Херолф АНЕМАНС (ENL, Белгия).

2.2 Председателство
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В съответствие с член 7, параграф 2, втора алинея от Кодекса за поведение, всеки
постоянен член на Консултативния комитет поема на ротационен принцип за
срок от шест месеца  председателството на Комитета. Освен това, съгласно член
3 от Правилника на Комитета, посоченото редуване по принцип следва в
низходящ ред размера на политическите групи, към които принадлежат неговите
членове.  По този начин, председателството беше поето последователно, в
рамките на изминалата година и при отчитане на редуването на
председателствата през предходната година, от г-жа ДЕЛВО (до февруари), след
това от г-н КАВАДА (от март до август). Поради факта, че г-н МАЩАЛКА
подаде оставка от тази длъжност през септември, а г-жа ХЮБНЕР в този момент
беше възпрепятствана, г-жа ДЕЛВО пое отново щафетата за периода от октомври
до декември.

2.3 Заседания през 2016 г.

Консултативният комитет проведе осем заседания през 2016 г.

График на заседанията на Консултативния комитет през 2016 г.

Вторник, 26 януари
Вторник, 16 февруари
Вторник, 15 март
Вторник, 24 май
Вторник, 12 юли
Вторник, 12 октомври1

Понеделник, 24 октомври2

Вторник, 6 декември

2.4 Задължения

Консултативният комитет изпълнява двойна мисия:

 На първо място, съгласно член 7, параграф 4, първа алинея от Кодекса за
поведение Комитетът предоставя поверително и в срок от тридесет
календарни дни  на всеки член на ЕП, отправил искане, насоки относно
тълкуването и прилагането на разпоредбите на Кодекса.  Тогава членът на
ЕП, автор на искането, е в правото си да се позове на предоставените от
Комитета насоки, което е ценна гаранция за правна сигурност.

1 Поради съображения, свързани с практическата организация, първоначално предвиденото за 18
октомври заседание беше насрочено за по-ранна дата - 12 октомври.

2 С оглед на нуждите на Комитета, това извънредно заседание, което не беше предвидено в
първоначалния график, беше организирано в Страсбург.
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 На второ място, съгласно член 7, параграф 4, втора алинея, и член 8 от
Кодекса за поведение, Консултативният комитет по искане на
председателя, оценява случаите на предполагаеми нарушения на Кодекса
и, въз основа на своите заключения, съставя препоръка до председателя
относно евентуално решение.   Ако, вземайки предвид посочената
препоръка, председателят заключи, че засегнатият член на ЕП
действително е нарушил Кодекса за поведение, председателят приема,
след като изслуша члена на ЕП, мотивирано решение, с което може да се
определи санкция, която се публикува на интернет сайта на Парламента за
оставащия срок от парламентарния мандат.

2.5 Работа, извършена през изминалата година

2.5(i) Предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение

През 2016 г. Консултативният комитет беше сезиран осем пъти (в сравнение с пет
през предходната година), от председателя, по случаи на предполагаеми
нарушения на Кодекса за поведение, засягащи общо единадесет членове на Еп.

Един от случаите, предмет на сезиране се отнасяше до трима членове на ЕП,
които посетиха трета държава и при завръщането си, не подадоха декларации за
участие в проява, организирана от трети лица. Комитетът установи, че всички
свързани с пътуването разходи са били поети от една от политическите групи и
заключи, че въпросните членове на ЕП са били освободени от задължението да
декларират пътуването си, в съответствие с дерогацията, предвидена в член 6,
параграф 2, четвърта алинея от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение и,
че следователно в случая не е допуснато нарушение на Кодекса.

Четири случая, предмет на сезиране, се отнасяха до членове на ЕП, които също
пътуваха в трета държава и след това пропуснаха да подадат декларация за
участие в проява, организирана от трети лица, въпреки че бяха длъжни  да го
направят в съответствие с член 6 от Мерките за прилагане на Кодекса за
поведение, тъй като разходите за пътуване, настаняване или престой бяха поети
от органите на държава, която не е членка на ЕС. Първоначално Консултативният
комитет заключи, че в този случай Кодексът за поведение действително е бил
нарушен от въпросните членове на ЕП, но препоръча спрямо тях да не бъдат
предприемани никакви допълнителни мерки, тъй като всички засегнати членове
на ЕП навременно подадоха надлежно попълнена декларация и обяснително
писмо, след като пропускът беше установен.

Друг случай се отнасяше също до член на ЕП, който посети трета държава по
покана на органите на тази държава и не подаде отнасящата се до пътуването
декларация. Консултативният комитет, като отчете изключително дългото
закъснение при подаването на посочената декларация, прецени, че засегнатият
член на ЕП е извършил нарушение на Кодекса за поведение.

Друг случай, обект на сезиране от председателя, се отнасяше до член на ЕП,
визиран от доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).  Като се
има предвид, че OLAF установи, че посоченият член на ЕП беше присвоил
средства, ощетявайки Парламента, Комитетът заключи, че чрез тези свои
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действия, той е нарушил водещите принципи, установени в член 1 на Кодекса за
поведение и, че поведението му дава основание за налагане на санкция.

Осмият случай се отнасяше до поведението на двама членове на ЕП в
помещенията на Парламента. В този случай отново Комитетът заключи, че
поведението съставлява нарушение на член 1 от Кодекса за поведение, както и на
член 11 от Правилника на Парламента. Освен това Комитетът препоръча на
председателя да сезира компетентните национални съдебни органи.

Накрая председателят поиска също така от Комитета да оцени все по-честите
случаи на  патронаж от страна на някои членове на ЕП на събития с търговски
характер в помещенията на Парламента, в сътрудничество с трети лица като
представители на интереси или професионални асоциации.  Комитетът представи
на председателя оценката си и припомни задължението за деклариране на
членовете на ЕП, отнасящо се до финансовите интереси и конфликтите на
интереси, като подчерта, че задължение на квесторите е да следят за правилното
прилагане на решенията на Бюрото относно използването на помещенията на
Парламента от трети лица, както и относно организацията на културни събития и
изложби.

2.5(ii) Насоки в областта на тълкуването и прилагането на Кодекса за
поведение

През 2016 г. Консултативният комитет не е получил никакво официално искане
по смисъла на член 7, параграф 4, първа алинея за насоки относно тълкуването и
прилагането на Кодекса за поведение.  Въпреки това през цялата година, неговият
секретариат помагаше, както винаги, на редица членове на ЕП и парламентарни
сътрудници в тълкуването и правилното прилагане на разпоредбите на Кодекса и
Мерките за прилагане, като същевременно облекчаваше, в рамките на
възможното, административната им тежест, като отговаряше на питанията им.

2.5(iii) Популяризиране на Кодекса за поведение извън Парламента

И тази година Консултативният комитет не пестеше усилията си, за да
популяризира Кодекса за поведение в международен план.

Така например г-жа ДЕЛВО представлява Комитета на състоялата се на 30 юни
пленарна сесия на Групата държави срещу корупцията (GRECO) на Съвета на
Европа. По този повод тя представи пред представителите на GRECO
разпоредбите на Кодекса за поведение, както и задачите и функционирането на
Комитета.

3 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

3.1 Процедура за проверка на декларациите за финансовите интереси на
членовете на ЕП
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Член 9 от Мерките за прилагане предвижда процедура на  проверка на
декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП. Отделът за
административно обслужване на членовете на ЕП в рамките на ГД за
Председателството извършва, от името на председателя, обща проверка на
правдоподобността, когато е налице основание да се счита, че дадена декларация
съдържа очевидно погрешна, нехайна, нечетлива или неразбираема информация.
В този случай на засегнатия член на ЕП се предоставя разумен срок, за да може
той да реагира като потвърди или коригира съдържащите се в декларацията
данни. В случай че така внесените разяснения бъдат преценени като
недостатъчни, председателят взема решение относно процедурата, която да се
следва в съответствие с член 8 от Кодекса за поведение.

През цялата година Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП
в рамките на ГД за Председателството системно проверяваше всички декларации
за финансови интереси, подадени от членовете на ЕП, независимо дали ставаше
въпрос за нови декларации на членове на ЕП, встъпващи в длъжност в хода на
парламентарния мандат или за изменени версии на вече подадени декларации.

3.2 Подаване и актуализиране на декларациите за финансовите интереси
на членовете на ЕП

В съответствие с член 4, параграф 1 от кодекса за поведение, членовете на ЕП,
които се присъединяват към Парламента в хода на парламентарния мандат, са
длъжни на своя лична отговорност, да внесат подробна декларация за
финансовите си интереси в срок от 30 дни след встъпването им в длъжност. През
2016 г. всички встъпили в длъжност 16 членове на ЕП подадоха декларациите си
за финансови интереси в определения срок.

Освен това член 4, параграф 1 предвижда, че членовете на ЕП изменят
декларацията си в срок от 30 дни след настъпването на промяна, отразяваща се
на положението им. Вследствие на това през изминалата година 55 членове на
ЕП представиха на председателя 72 актуализирани декларации. Сред тях,
шестима членове на ЕП актуализираха два пъти декларациите си, двама членове
на ЕП – три пъти, един член на ЕП – четири пъти и един член на ЕП – пет пъти.

Посочените актуализирани декларации съдържат общо 122 промени, т.е. в някои
случаи една актуализация съдържа повече от една промяна.

По отношение на съдържанието, раздели Г), А) и И) категорично бяха най-често
променяните, като нанесените поправки са съответно 58, 17 и 15, което още
веднъж подчертава наблюдаваната от предишните години тенденция.

Графиката по-долу илюстрира разпределението раздел по раздел на всички
изменения, направени през годината3.

3 Един член на ЕП е подал декларация, изцяло идентична с предишната декларация; посоченият
изолиран случай не е отразен в графиката.
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Раздел А): професионални дейности през трите години преди поемането на функциите в Парламента, както
и участието 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): участие 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 изпълнението 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 към Генерална
дирекция на Председателството изпълнява функцията на секретариат на
Консултативния комитет и е определен от генералния секретар като
компетентната служба по членове 2, 3, 4 и 9 от Мерките за прилагане на Кодекса
за поведение.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Европейски парламент
Секретариат на Консултативния комитет относно поведението на
членовете на ЕП
60, rue Wiertz
PHS 07B022
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