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Одиторите на ЕС проверяват участието на 
обществеността в законотворческия процес 
Европейската сметна палата е в процес на извършване на одит на участието на 
обществеността в създаването на законодателство на ЕС. По-конкретно одиторите ще 
проверят публичните консултации със заинтересовани лица, провеждани от Европейската 
комисия при изготвянето на нейните законодателни предложения. Сметната палата 
публикува днес Информационен документ, озаглавен „Обществени консултации при 
изготвянето на законодателство на ЕС“, който е източник на информация за 
интересуващите се от темата. 

Преди да предложи нови законодателни инициативи, Комисията прави оценка на техните 
потенциални икономически, социални и екологични последици. Тя също така се допитва до 
заинтересованите страни, като например граждани, предприятия и други организации. 
Одиторите ще направят оценка на уместността, ефективността, прозрачността и откритостта 
на тези обществени консултации със заинтересованите страни. 

„Обществените консултации имат за цел засилване на прозрачността 
и управленската отговорност и осигуряване на широко обществено одобрение 
и подкрепа за инициативите на ЕС“, заяви Анеми Туртелбоом, член на Европейската 
сметна палата, отговарящ за одита. „Ние ще проучим до каква степен се постигат тези 
цели.“ 

Одиторите ще направят преглед на рамката на Комисията за обществени консултации и ще 
проверят извадка от проведени от Комисията обществени консултации. Очаква се докладът 
по тази тема да бъде публикуван в средата на 2019 г. 

Бележки към редакторите 

След европейските избори през 2014 г. Европейската комисия прие Програма за по-добро 
регулиране. Целта на програмата беше да се извърши преглед на законотворческите 
практики в ЕС, за да се провери дали те отговарят на съвременните изисквания 
и очакванията на гражданите за максимална прозрачност и широко обсъждане. В нея се 
препоръчва също предоставянето на допълнителни възможности за участие на 
заинтересованите граждани и организации през целия жизнен цикъл на разработване 
и изпълнение на политики. 
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Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на 
изготвения от Европейската сметна палата Информационен документ. Пълният текст на 
документа е публикуван тук eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

