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a képviselő pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK az európai parlamenti képviselők pénzügyi

érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexére VONATKOZÓ I. MELLÉKLETE SZERINT
AZ EURÓPAI PARLAMENTBE TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁST KÖVETŐ ELSŐ ÜLÉSSZAK VÉGÉIG,

VAGY PARLAMENTI CIKLUS KÖZBEN A HIVATALBA LÉPÉST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL,
ILLETVE BÁRMILYEN VÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL AZ ELNÖKNEK NYÚJTANDÓ BE

Vezetéknév : Winkler

Utónév : Iuliu

Alulírott felelősségem tudatában, valamint az eljárási szabályzat és az ahhoz csatolt képviselői
magatartási kódex teljes ismeretében

kijelentem, hogy:

(A)  „A magatartási kódex 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében nyilatkozom
a parlamenti tisztségem megkezdését megelőző három évben végzett foglalkozásomról
(foglalkozásaimról), valamint az ezen időszak alatt vállalatok, nem kormányzati szervezetek,
egyesületek vagy más, jogszabály által létrehozott szervek testületeiben vagy bizottságaiban
betöltött tisztségemről:”

Jövedelmi kategóriák 2Foglalkozás vagy betöltött tisztség 1

1 2 3 4

1. Activitate de MEP X

2.     

3.     

4.     

5.     

1 A jelenlegi parlamenti ciklust megelőző három évben betöltött munkakör/tisztség. A többször, vagy az egymást
követő időszakokra megválasztott képviselőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy e három év során képviselők voltak-e.
2 A képviselő által bevallott egyes tételekből származó rendszeres jövedelmet az alábbi kategóriák egyikébe kell
besorolni:
1. havi bruttó 500 EUR és 1000 EUR között;
2. havi bruttó 1001 EUR és 5000 EUR között;
3. havi bruttó 5001 EUR és 10.000 EUR között;
4. havi bruttó 10 000 EUR-nál több.
Az eurón kívüli pénznemben befolyt jövedelmet a nyilatkozat benyújtásának napján érvényes árfolyammal számítva,
euróban kell megadni. A nyilatkozatban szereplő egyes tételek vonatkozásában a képviselők által kapott minden egyéb
jövedelmet éves alapon kell kiszámítani, tizenkettővel kell elosztani, és azt a fenti kategóriák egyikébe kell besorolni.
Amennyiben a rendszeres vagy egyéb jövedelem az 1. kategóriát nem éri el, azaz havi bruttó 500 EUR alatt van, vagy
ha a bevallott foglalkozás, tisztség, tevékenység, részesedés vagy tulajdonrész után nem részesül javadalmazásban,
nem kell kategóriát megjelölni.
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(B) „A magatartási kódex 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja és a képviselők statútuma
alkalmazási szabályainak 2. cikke értelmében nyilatkozom egy másik parlamentben fennálló
képviselői megbízatásom révén befolyó jövedelmemről:”3

Képviselői megbízatás Jövedelem összege

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) „A magatartási kódex 4. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében nyilatkozom az olyan,
javadalmazással járó rendszeres tevékenységemről, amelyet képviselői megbízatásom gyakorlása
mellett akár alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként végzek:”

Jövedelmi kategóriák 2Tevékenység

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 Az Európai Parlament képviselőinek statútumára vonatkozó alkalmazási szabályok (HL C 159., 2009. július 13.,
C.1.) 2. cikkének értelmében a jövedelem pontos összegét meg kell adni.
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(D) „A magatartási kódex 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében nyilatkozom vállalatok,
nem kormányzati szervezetek, egyesületek vagy más, jogszabály által létrehozott szervek
testületeiben vagy bizottságaiban viselt tisztségemről, és bármilyen külső, javadalmazott vagy
javadalmazással nem járó tevékenységemről:”

Jövedelmi kategóriák 2Tisztség vagy tevékenység

1 2 3 4

1. Membru CCF (Camera consultantilor
fiscali din Romania)

    

2. Presedinte UDMR (filiala judetul
Hunedoara)

    

3.     

4.     

5.     

(E) „A magatartási kódex 4. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében nyilatkozom eseti
javadalmazással járó külső tevékenységemről (írói, előadói tevékenység vagy szaktanácsadás),
amennyiben a javadalmazás teljes összege egy naptári évben meghaladja az 5000 eurót:”

Jövedelmi kategóriák 2Eseti tevékenység, amennyiben a
javadalmazás teljes összege egy naptári évben
meghaladja az 5000 eurót 1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F)  „A magatartási kódex 4. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében nyilatkozom bármilyen
vállalati részesedésemről vagy tulajdonrészemről, amennyiben annak lehetséges közpolitikai
vonatkozásai vannak, illetve amennyiben a részesedés jelentős befolyást biztosít számomra az
adott testület ügyei felett:”

Jövedelmi kategóriák 2Közpolitikai
kérdésekre esetleg
befolyást gyakorló
tulajdonrész vagy
részesedés

Jelentős befolyást
biztosító tulajdonrész

1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G)  Nyilatkozom pénzbeli, személyzeti téren biztosított vagy természetbeni juttatásról, amelyet
a Parlament által biztosított juttatásomon felül politikai tevékenységemért harmadik féltől kapok,
akinek kilétét közlöm:

1. pénzbeli juttatás:

(*) tól/től

2. személyzeti téren
biztosított juttatás:

(*) tól/től

3. természetbeni juttatás:

(*) tól/től

(*) A harmadik fél (felek) megnevezése.

(H)  Nyilatkozom bármely más pénzügyi érdekeltségemről, amely feladataim teljesítése során
befolyásolhat engem:

Pénzügyi érdekeltség:

1.

2.
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3.

(I)  Egyéb kiegészítő információ:

Kelt: 02/06/2014 Aláírás:
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E NYILATKOZAT TARTALMÁÉRT A KÉPVISELŐ KIZÁRÓLAGOS ÉS
SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET VISEL. AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK

MAGATARTÁSI KÓDEXÉNEK 4. CIKKE ÉRTELMÉBEN A KÉPVISELŐNEK A
NYILATKOZATOT BÁRMILYEN VÁLTOZÁS ESETÉN MEG KELL ÚJÍTANIA.

E nyilatkozatot a Parlament honlapján közzé kell tenni.

AZ ALÁBBI CÍMRE SZÍVESKEDJÉK E-MAILBEN VISSZAKÜLDENI: Administration-
Deputes@europarl.europa.eu

KÉRJÜK, HOGY EZT KÖVETŐEN AZ ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTOTT EREDETI PÉLDÁNYT KÜLDJE
VISSZA AZ ALÁBBI CÍMRE:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Jogi nyilatkozat: A Képviselői Tevékenységek Osztálya a 45/2001/EK rendelet (HL L 8., 2001.1.12., 1.o.) és e
rendelet végrehajtási szabályairól szóló 2005. június 22-i elnökségi határozat értelmében (HL C 308., 2005.12.6.,
1.o.) az adatkezelő


