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FÖRKLARING OM LEDAMÖTERNAS EKONOMISKA INTRESSEN
I ENLIGHET MED BILAGA I TILL EUROPAPARLAMENTETS ARBETSORDNING OM

UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
SKA LÄMNAS TILL TALMANNEN FÖRE UTGÅNGEN AV PARLAMENTETS FÖRSTA SAMMANTRÄDESPERIOD EFTER ETT VAL

TILL EUROPAPARLAMENTET ELLER, UNDER VALPERIODEN, INOM 30 DAGAR EFTER DET ATT LEDAMOTEN TILLTRÄTT
SITT MANDAT1 OCH SENAST I SLUTET AV DEN MÅNAD SOM FÖLJER PÅ DEN MÅNAD DÅ FÖRÄNDRINGARNA SKEDDE2

Efternamn: Wikström

Förnamn: Cecilia

Undertecknad förklarar härmed följande, på heder och samvete och med full kännedom
om arbetsordningen, inklusive den uppförandekod för ledamöterna som finns som bilaga till
arbetsordningen:

A. ”I enlighet med artikel 4.2 a i uppförandekoden redogör jag för min yrkesmässiga verksamhet under
de tre år som föregick tillträdet som ledamot av Europaparlamentet, och min medverkan under samma
period i styrelsen eller ledningen för ett företag, icke-statlig organisation eller förening eller någon
annan organisation med rättslig status:”

Inkomstkategorier4Yrkesmässig verksamhet eller
medverkan3

Ingen
ersättning

1 2 3 4 5

1. Europaparlamentariker  X

2.       

3.       

4.       

1 Om talmannen, i enlighet med artikel 4.5 i uppförandekoden, mottar uppgifter som ger honom eller henne uppfattningen
att en ledamots förklaring om ekonomiska intressen är materiellt oriktig eller inaktuell kan han eller hon begära att den
rådgivande kommitté som föreskrivs i artikel 7 i uppförandekoden yttrar sig samt vid behov begära att ledamoten korrigerar
förklaringen inom tio dagar. Presidiet kan anta ett beslut om tillämpning av artikel 4.4 i uppförandekoden på ledamöter som
inte tillmötesgår talmannens begäran om korrigering.
2 Exempel: om en förändring sker den 10 mars ska den ändrade förklaringen om ekonomiska intressen lämnas in senast
den 30 april.
3 Förklaringen ska endast gälla yrkesmässig verksamhet/medverkan under de tre år som föregick inledandet av mandatet
under innevarande valperiod, inbegripet uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.
4 För var och en av de poster som ska deklareras ska ledamoten i förekommande fall ange huruvida posten i fråga genererar
ersättning eller inte; för posterna a, c, d, e och f ska ledamoten även ange någon av följande inkomstkategorier:
Ingen ersättning
1. 1 till 499 EUR brutto per månad.
2. 500 till 1 000 EUR brutto per månad.
3. 1 001 till 5 000 EUR brutto per månad.
4. 5 001 till 10 000 EUR brutto per månad.
5. mer än 10 000 EUR brutto per månad, med en angivelse av närmaste 10 000 EUR.
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B. ”I enlighet med artikel 4.2 b i uppförandekoden och artikel 2 i tillämpningsföreskrifterna för
Europaparlamentets ledamotsstadga redogör jag för alla arvoden som jag tar emot för att inneha ett
mandat i ett annat parlament:”5

Mandat Arvodesbelopp

1.  

2.  

3.  

4.  

C. ”I enlighet med artikel 4.2 c i uppförandekoden redogör jag för varje ordinarie avlönad verksamhet
som jag bedriver parallellt med mitt uppdrag, vare sig det sker i egenskap av arbetstagare eller
egenföretagare:”

Inkomstkategorier4Verksamhet

1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

Inkomster i en annan valuta än euro ska räknas om och anges i euro på grundval av den gällande växelkursen för den dag
då förklaringen översänds. Varje ersättning som ledamoten inte erhåller på regelbunden basis för någon av de poster som
deklarerats ska beräknas per år, delas med tolv och införas i någon av de kategorier som anges ovan.
5 I enlighet med artikel 2 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga (EUT C 159, 13.7.2009, s. 1)
ska det exakta beloppet för arvodet anges.
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D. ”I enlighet med artikel 4.2 d i uppförandekoden redogör jag för min medverkan i styrelsen eller
ledningen för ett företag, icke-statlig organisation eller förening eller någon annan organisation med
rättslig status, eller utövande av någon annan form av extern verksamhet, oavsett om det utgår ersättning
för detta eller inte:”

Inkomstkategorier4Medverkan eller verksamhet Ingen ersättning

1 2 3 4 5

1. Styrelseledamot Beijer Alma AB
(sedan 2018-03-22)

 X

2. Styrelseledamot Elekta AB (sedan
2018-08-30)

 X

3.       

4.       

5.       

E. ”I enlighet med artikel 4.2 e i uppförandekoden redogör jag för varje avlönad tillfällig extern
verksamhet (till exempel som skribent, konferencier eller sakkunnig) om den totala ersättningen för hela
min tillfälliga externa verksamhet överstiger 5 000 EUR per kalenderår:”

Inkomstkategorier4Tillfällig verksamhet om den totala
ersättningen överstiger 5 000 EUR per
kalenderår 1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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F. ”I enlighet med artikel 4.2 f i uppförandekoden redogör jag för min medverkan i ett företag eller i ett
partnerskap om den allmänna politiken kan påverkas eller om denna medverkan ger mig ett väsentligt
inflytande över det berörda organets ärenden:”

Inkomstkategorier4Medverkan i ett
företag eller i ett
partnerskap om den
allmänna politiken
kan påverkas

Medverkan som
ger ett väsentligt
inflytande

Ingen
ersättning

1 2 3 4 5

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

G. Jag redogör för alla bidrag, ekonomiska eller i form av personal eller materiel, som erhålls utöver de
medel som tillhandahålls av parlamentet och som jag inom ramen för min politiska verksamhet erhållit
av tredje man, vars identitet ska anges:

1. ekonomiskt bidrag:

(*) från

2. i form av personal:

(*) från

3. i form av materiel:

(*) från

(*) Berörd tredje mans eller tredje parts identitet.

H. Jag redogör för alla andra ekonomiska intressen som skulle kunna inverka på utövandet av mitt
uppdrag:

Ekonomiska intressen:

1.

2.

3.
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I. Eventuell övrig information som jag vill lämna:

Datum: 03/09/2018 Underskrift:
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LEDAMOTEN ÄR PERSONLIGEN ANSVARIG FÖR UPPGIFTERNA I DENNA FÖRKLARING,
VILKA SKA UPPDATERAS VARJE GÅNG LEDAMOTENS SITUATION ÄNDRAS, I ENLIGHET
MED ARTIKEL 4 I UPPFÖRANDEKODEN FÖR LEDAMÖTER AV EUROPAPARLAMENTET.

Denna förklaring kommer att offentliggöras på parlamentets webbplats.

SÄNDS MED E-POST TILL: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

SKICKA DET UNDERTECKNADE ORIGINALET TILL:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit6

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
PHS 07B019
B - 1047 BRUSSELS

6 Rättsligt meddelande: Members’ Administration unit (enheten för ledamotsadministration) är dataregisteransvarig i den
mening som avses i förordning (EG) nr 45/2001 (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1) och presidiets beslut av den 22 juni 2005 om
genomförandet av bestämmelserna i den förordningen (EUT C 308, 6.12.2005, s. 1).


