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MEDDELANDE OM OFFENTLIGGÖRANDET AV INFORMATION OM 

YRKESVERKSAMHET SOM UTÖVAS AV FÖRE DETTA HÖGRE 

TJÄNSTEMÄN  

EFTER DET ATT DE HAR AVSLUTAT SIN TJÄNSTGÖRING  

(Artikel 16 tredje och fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna) 

 

 

Årsrapport 2017 

 

 

1. Inledning: Rättslig ram 

 

I enlighet med artikel 16 i tjänsteföreskrifterna är en tjänsteman även efter att ha lämnat 

tjänsten skyldig att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa 

uppgifter eller ta emot vissa förmåner. Före detta tjänstemän som har för avsikt att utöva 

yrkesverksamhet, med eller utan förvärvssyfte, inom två år efter det att de har avslutat 

sin tjänstgöring ska underrätta sin institution om detta, så att denna kan fatta ett lämpligt 

beslut och antingen förbjuda tjänstemannen att utöva verksamheten eller föreskriva 

lämpliga villkor för att godkänna den. 

 

Enligt artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna ska tillsättningsmyndigheten i 

princip förbjuda före detta högre tjänstemän att inom de närmaste tolv månaderna efter 

det att de har avslutat sin tjänstgöring utöva lobbyverksamhet eller stödverksamhet 

gentemot anställda inom sin tidigare institution för sin affärsverksamhet, sina kunder 

eller sina arbetsgivare i frågor som de ansvarat för under de tre senaste årens 

tjänstgöring. 

 

Enligt artikel 16 fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna ska, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001, varje institution årligen 

offentliggöra information om tillämpningen av tredje stycket, inbegripet en förteckning 

över alla ärenden som har bedömts. 

 

Dessa bestämmelser ska tillämpas på motsvarande sätt på tillfälligt anställda i 

Europaparlamentets politiska grupper enligt artikel 11 i anställningsvillkoren för övriga 

anställda vid Europeiska unionen. 

 

Nedan redogör parlamentet för de kriterier som det har tillämpat för att fullgöra denna 

uppgift och lägger fram sin bedömning. En bilaga till detta meddelande innehåller 

parlamentets sammanfattning av de beslut som fattats i enlighet med dessa 

bestämmelser. 

 

Institutionen baserar offentliggörandet på sin skyldighet enligt artikel 16 fjärde stycket i 

tjänsteföreskrifterna jämförd med artikel 5 leden a och b i förordning (EG) nr 45/2001. 
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2. Metod och tillämpningskriterier för artikel 16 tredje stycket i 

tjänsteföreskrifterna 

 

Före detta högre tjänstemäns meddelanden om deras avsikt att utöva yrkesverksamhet 

behandlas på samma sätt som alla sådana meddelanden som lämnats in av personalen. 

Generaldirektoratet för personal tar emot meddelandet och begär yttranden från den 

eller de enheter där den före detta tjänstemannen har arbetat under de tre senaste årens 

tjänsteutövning, den partssammansatta kommittén och, vid behov, rättstjänsten. På 

denna basis avgörs det om de berörda meddelandena omfattas av tillämpningsområdet 

(dvs. personer som omfattas samt tidsmässigt och materiellt tillämpningsområde) för 

artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna.  

 

Personer som omfattas av tillämpningsområdet 

 

Personal som har haft en av följande tjänster, även tillfälligt, omfattas av 

bestämmelserna i artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna: 

 

Europaparlamentets generalsekretariat 

 biträdande generalsekreterare 

 generaldirektör 

 direktör 

 

Politiska grupper 

 generalsekreterare 

 biträdande generalsekreterare 

 förste rådgivare 

 direktör 

 

 

Tidsmässigt tillämpningsområde 

 

Artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna gäller före detta högre tjänstemäns 

utövande av en extern verksamhet ”inom de närmaste tolv månaderna efter det att de 

har avslutat sin tjänstgöring”.  

 

Det är därför denna period som ska beaktas i samband med offentliggörandet i enlighet 

med artikel 16 fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna. 

 

Materiellt tillämpningsområde 

 

De verksamheter som avses i artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna är 

lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot anställda inom den institution där de 

före detta högre tjänstemännen har tjänstgjort, för sin affärsverksamhets, sina kunders 

eller sina arbetsgivares räkning i frågor som de ansvarat för under de tre senaste årens 

tjänstgöring  
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Parlamentet begränsar inte sin bedömning till planerad verksamhet vars enda eller 

främsta syfte är lobbyverksamhet eller stödverksamhet. För meddelanden som gäller 

verksamhet som, även om den inte omfattar lobbyverksamhet eller stödverksamhet vid 

tidpunkten för underrättelsen, på grund av sin natur, i praktiken eller teorin, skulle 

kunna leda till eller omfatta lobbyverksamhet eller stödverksamhet i enlighet med 

artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna, utvidgar parlamentet därför sin 

bedömning till att även beakta dessa möjligheter och bedömer den anmälda 

verksamheten enligt artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna. 

 

3. Konkreta ärenden 

 

Under 2017 avslutade sex högre tjänstemän vid institutionen sin tjänstgöring. Ingen av 

dem har meddelat sin avsikt att utöva en extern verksamhet efter att ha lämnat tjänsten.  

 


