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IZJAVA O FINANCIJSKIM INTERESIMA ZASTUPNIKA
U SKLADU S PRILOGOM I. POSLOVNIKU EUROPSKOG PARLAMENTA O

KODEKSU PONAŠANJA ZASTUPNIKA EUROPSKOG PARLAMENTA U VEZI FINANCIJSKIH INTERESA I SUKOBA INTERESA
PREDATI PREDSJEDNIKU PRIJE KRAJA PRVE SJEDNICE NAKON IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT ILI U ROKU OD 30 DANA NAKON

PREUZIMANJA DUŽNOSTI U PARLAMENTU TIJEKOM PARLAMENTARNOG SAZIVA ODNOSNO U ROKU OD 30 DANA NAKON SVAKE IZMJENE

Prezime : Škrlec

Ime : Davor

Ja, niže potpisani, svečano i uz potpuno poznavanje Poslovnika, uključujući Kodeks ponašanja
zastupnika koji mu je priložen,

izjavljujem:

(A)  „U skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a) Kodeksa ponašanja, izjavljujem da sam
obavljao profesionalne djelatnosti tijekom tri godine prije preuzimanja dužnosti u Parlamentu te
sudjelovao, tijekom tog istog razdoblja, u upravnim odborima ili savjetima poduzeća, nevladinih
organizacija, udruženja ili bilo kojeg drugog pravnog tijela:”

Kategorije dohotka 2Profesionalna djelatnost ili sudjelovanje 1

1 2 3 4

1. Sveučilišni profesor 01.2012. - 06.2012 X

2. Pomoćnik ministra 01.2012-06.2012 X

3. Član Nacionalnog vijeća za odgoj i
obrazovanje (+- 800 HRK/mj)

    

4.     

5.     

1 Profesionalna djelatnost/sudjelovanje tijekom tri godine prije aktualnog parlamentarnog saziva. Zastupnici izabrani
na nekoliko uzastopnih mandata moraju prijaviti da su tijekom te tri godine obnašali zastupničku dužnost.
2 Redoviti dohodak koji zastupnik prima u vezi sa svakom prijavljenom točkom ulazi u jednu od sljedećih kategorija:
1. od 500 do 1 000 EUR mjesečno;
2. od 1 001 do 5 000 EUR mjesečno;
3. od 5 001 do 10 000 EUR mjesečno;
4. više od 10 000 EUR mjesečno.
Dohodak u drugoj valuti osim eura bit će pretvoren u eure i prijavljen u toj valuti, a konverzija će se obaviti prema
tečaju na dan podnošenja prijave. Svaki drugi dohodak koji zastupnik prima u vezi sa svakom prijavljenom točkom
obračunava se na godišnjoj osnovi, podijeljen je na dvanaest dijelova i uvršten u jednu od niže utvrđenih kategorija.
Ako je iznos redovitog ili drugog dohotka ispod donje granice određene kategorijom 1., tj. 500 EUR mjesečno, ili ako
profesionalna djelatnost, sudjelovanje u odborima ili savjetima poduzeća, djelatnost ili udio u nekom društvu kapitala
ili osoba nisu plaćeni, kategoriju nije potrebno navesti.
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(B)  „U skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Kodeksa ponašanja i člankom 2. Provedbenih
mjera Statuta zastupnika, prijavljujem primanje naknade za obnašanje dužnosti zastupnika u
drugom parlamentu:”3

Mandat Iznos naknade

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) „U skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (c) Kodeksa ponašanja, prijavljujem redovito
plaćenu djelatnost koju obavljam usporedo s obnašanjem svojih dužnosti ili kao zaposlenik ili
samostalni djelatnik:”

Kategorije dohotka 2Djelatnost

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 U skladu s člankom 2. Provedbenih mjera Statuta zastupnika Europskog parlamenta (SL C 159, 13.7.2009., C.1),
mora se navesti točan iznos naknade.
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(D) „U skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d) Kodeksa ponašanja, prijavljujem sudjelovanje u
upravnim odborima i vijećima poduzeća, nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg drugog
tijela s pravnom osobnošću ili bilo koju drugu, plaćenu ili neplaćenu, vanjsku djelatnost koju
obavljam:”

Kategorije dohotka 2Sudjelovanje ili djelatnost

1 2 3 4

1. HO CIRED     

2. IEEE CROATIA SECTION     

3. SMART GRID CROATIA     

4.     

5.     

(E) „U skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (e) Kodeksa ponašanja, prijavljujem povremenu
plaćenu vanjsku djelatnost (uključujući pisanje, predavanje ili davanje stručnih savjeta) ako
ukupna naknada u kalendarskoj godini premašuje 5 000 EUR:”

Kategorije dohotka 2Povremena djelatnost ako ukupna naknada u
kalendarskoj godini premašuje 5 000 EUR

1 2 3 4

1. Predavanja X

2. Ekspertize X

3.     

4.     

5.     
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(F)  „U skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (f) Kodeksa ponašanja, prijavljujem udio u
poduzeću ili partnerstvu ako to ima moguće posljedice na javnu politiku ili ako zbog takvih udjela
imam značajan utjecaj na poslovanje dotičnog tijela:”

Kategorije dohotka 2Udio ili partnerstvo s
mogućim posljedicama
na javnu politiku

Udio zbog kojeg imam
značajan utjecaj

1 2 3 4

1. Dionice HT (63
kom)

    

2.      

3.      

4.      

5.      

(G)  Prijavljujem financijsku pomoć, u vezi s osobljem ili stvarima, koju dobivam uz sredstva
koja osigurava Parlament i koju mi u okviru političkog djelovanja dodjeljuju treće osobe, čiji se
identitet otkriva:

1. financijska sredstva:

(*) dodijelio:

2. sredstva u vezi s
osobljem:

(*) dodijelio:

3. sredstva u vezi sa
stvarima:

(*) dodijelio:

(*) Navesti identitet dotične treće osobe ili osoba.

(H)  Prijavljujem svaki drugi financijski interes koji bi mogao utjecati na obnašanje mojih dužnosti:

Financijski interes:

1.

2.

3.
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(I)  Sve dodatne informacije koje želim dostaviti:

Datum: 11/06/2014 Potpis:
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INFORMACIJE U OVOJ IZJAVI NAVEDENE SU NA OSOBNU ODGOVORNOST ZASTUPNIKA
I MORAJU SE AŽURIRATI NAKON SVAKE PROMJENE NJEGOVA POLOŽAJA, U SKLADU

S ČLANKOM 4. KODEKSA PONAŠANJA ZASTUPNIKA EUROPSKOG PARLAMENTA

Ova se izjava objavljuje na internetskoj stranici Parlamenta.

ELEKTRONIČKOM POŠTOM POSLATI NA ADRESU: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

POTPISANI IZVORNIK POSLATI NA ADRESU:

EUROPSKI PARLAMENT
Administrativni odjel zastupnika4

Rue Wiertz 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUXELLES

4 Pravna napomena: Administrativni odjel zastupnika djeluje kao voditelj obrade podataka u smislu Uredbe (EZ) br.
45/2001 (SL L8, 12.1.2001., str. 1) i Odluke Predsjedništva od 22. lipnja 2005. o provedbi tih pravila (SL C 308,
6.12.2005., str. 1)


