
Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП – 
Правилник за дейността1 
 
Член 1 - Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП 
 
Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП (наричан 
по-долу „Консултативният комитет”) упражнява функциите, посочени в членове 
7 и 8 от приложение I към Правилника за дейността на Европейския парламент 
(Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с 
финансовите интереси и конфликтите на интереси (наричан по-долу „Кодекс за 
поведение”)). 
 
Член 2 – Мандат 
 
Мандатът на членовете на Консултативния комитет съвпада с мандата на 
председателя на Европейския парламент, който ги е назначил. 
 
Член 3 - Председател 
 
Всеки член на Консултативния комитет изпълнява длъжността председател за 
срок от шест месеца на ротационен принцип. По принцип ротацията е в 
низходящ ред според числеността на политическите групи, към които 
принадлежат членовете на Консултативния комитет. 
 
Член 4 – Заседания на Консултативния комитет 
 
1. По принцип Консултативният комитет заседава поне веднъж месечно. 
 
2. Извънредни заседания на Консултативния комитет могат да бъдат свиквани 
от и.д. председател или по искане на мнозинството от членовете на 
Консултативния комитет. 

 
3. Заседанията на Консултативния комитет се провеждат при закрити врата. 
 
4. На заседанията на Консултативния комитет се разрешава присъствието 
единствено на секретариата на Консултативния комитет и на определен за 
целта помощен персонал и устни преводачи. 

 
Член 5 – Решения на Консултативния комитет 
 
1. Консултативният комитет взема решения чрез консенсус.  Когато това не е 
възможно, Консултативният комитет взема решения с мнозинство от своите 
членове. 

 
2. Член или членове на Консултативния комитет, които не са съгласни с 
препоръка на Консултативния комитет до председателя във връзка с 
предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение може/могат да внесат 
препоръка на малцинството, която да бъде предадена на председателя заедно 
с препоръката на мнозинството от Консултативния комитет. 
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3. За решения, различни от препоръка до председателя във връзка с 
предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение, Консултативният 
комитет може да вземе решение с писмена процедура. В такива случаи и.д. 
председател разпространява сред другите членове на Консултативния 
комитет информационна бележка, която представя съответния въпрос, 
включително проекторешение. Членовете на Консултативния комитет 
разполагат с 48 часа, за да одобрят или отхвърлят проекта на текст или за да 
предложат изменения.  Решенията с писмена процедура се вписват в 
протокола на следващото заседание на Консултативния комитет. 

 
4. Налице е кворум, когато трима членове на Консултативния комитет участват 
в дадено решение. 

 
Член 6 – Искания от членове на ЕП за предоставяне на указания 
 
Консултативният комитет отговаря в рамките на 30 календарни дни от 
получаването им на всички искания на членове на ЕП за предоставяне на 
указания относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на Кодекса за 
поведение под формата на поверително писмо, подписано от и.д. председател. 
Исканията се внасят единствено в писмен вид и се адресират до Консултативния 
комитет посредством електронната му пощенска кутия. 
 
Член 7 – Предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение 
 
1. Когато председателят отнася до Консултативния комитет случай на 
предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение от член на ЕП, 
Консултативният комитет назначава един от своите членове, който може да 
бъде и и.д. председател, за докладчик относно предполагаемото нарушение. 
Докладчикът не е от същата политическа група като члена на ЕП, който е 
извършил предполагаемото нарушение на Кодекса за поведение. 

 
2. Единствено пълният състав на Консултативния комитет може да изслуша 
съответния член на ЕП като част от разглеждането на предполагаемо 
нарушение на Кодекса за поведение. В извънредни случаи Консултативният 
комитет може да възложи на докладчика да изслуша члена на ЕП. 

 
3. Докладчикът подготвя за разглеждане от Консултативния комитет проект на 
препоръка до председателя във връзка с предполагаемо нарушение на 
Кодекса за поведение. Проектът на препоръка представя фактите по 
конкретния случай, представените от заинтересования член на ЕП 
аргументи, оценка на тези факти и аргументи и заключение. Заключението 
постановява дали Кодексът за поведение е бил нарушен или не и включва 
препоръка относно евентуални мерки, които да се вземат, и препоръка до 
председателя относно евентуално решение. 

 
4. Ако съгласно член 154 от Правилника за дейността засегнатият член на ЕП 
се позове на вътрешната процедура за обжалване, и.д. председател и/или 
докладчикът могат да поискат да участват на заседанието на Бюрото, по 
време на което се разглежда обжалването. 

 
Член 8 – Външна експертна оценка 
 



Исканията на Консултативния комитет за съвети от външни експерти се свеждат 
до съвети, свързани с тълкуването и прилагането на разпоредбите на членове 2, 
3, 4 и 5 от Кодекса за поведение. 
 
Член 9 — Годишен отчет 
 
1. Консултативният комитет приема своя годишен доклад преди третото 
заседание след края на годината, за която се отнася годишният доклад. 

 
2. Годишният доклад се изпраща на всички членове на ЕП и се публикува на 
интернет страницата на Европейския парламент. 


