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Владислав Велев, кореспондент на БНТ в Брюксел, относно
декларациите за конфликт на интереси в европейските
институции
 Декларират ли еврокомисарите и евродепутатите т.нар.
„емоционални отношения“, когато подават декларации за конфликт
на интереси?
В декларациите за конфликт на интереси точно тези „емоционални
отношения“ не са записани. Всеки може да се запознае с
декларациите не евродепутатите и еврокомисарите, защото те са
публично достъпни в интернет. Въпросът с конфликта на интереси не
беше доскоро достатъчно добре регламентиран. Имаше скандали в
самата Европейска Комисия. Припомням, че миналата година не стана
ясно дали еврокомисарят по здравеопазване напусна или го напуснаха
и по каква причина, но останаха съмненията, че има нещо общо с
Директивата за тютюневите изделия. По-рано, в предишния състав на
Комисията, британският лорд Манделсън попадна в скандал за
конфликт на интереси, защото беше приел поканата на руския
алуминиев магнат Олег Дерипаска да гостува на неговата яхта. Реално
погледнато нямаше нищо незаконно, но това според много хора беше
конфликт на интереси. Лордът твърдеше, че не е работил по
законодателство, което би могло да облагодетелства Дерипаска. В
резултат на скандала обаче бяха затегнати правилата в Кодекса за
поведение на еврокомисарите и сега черно на бяло е записано, че в
кабинета на еврокомисар е забранено да се назначават съпруг,
съпруга или преки роднини. Освен това комисарите трябва да
декларират публично всеки подарък над 150 евро, който са получили.
Могат да приемат покани за почивки на яхти или вили, само когато
протоколът го налага или когато е наложително да отидат на
въпросната почивка.
Имаше затягане на правилата и в частта, когато еврокомисарите
напуснат Комисията, за да няма съмнение, че в последната година са
работили за своето бъдеще. 18 месеца след като вече не са част от
Комисията и искат да започнат нова работа, те трябва да поискат
съгласието на Комисията. А самата декларация за конфликт на
интереси трябва да съдържа информация за предишни и сегашни
дейности, финансови активи, както и дейности на съпрузите, но няма
такава графа за „емоционални отношения“. Но дори и в самата ЕК има
неща за доработване и доизбистряне.

