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PARLAMENTO NARIŲ FINANSINIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PAGAL EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ I PRIEDĄ

„EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSĄ FINANSINIŲ INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS“
DEKLARACIJĄ BŪTINA PATEIKTI PARLAMENTO PIRMININKUI IKI PIRMOSIOS MĖNESINĖS SESIJOS, EINANČIOS PO

EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ, PABAIGOS ARBA PARLAMENTO KADENCIJOS METU – PER 30 DIENŲ NUO TOS DIENOS,
KAI PRADEDAMA EITI PAREIGAS PARLAMENTE1 IR IKI MĖNESIO, EINANČIO PO BET KOKIO PASIKEITIMO, PABAIGOS.2

Pavardė: Blinkevičiūtė

Vardas: Vilija

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), išsamiai susipažinęs (-usi) su Darbo tvarkos taisyklėmis, taip pat ir su
Parlamento narių elgesio kodeksu, pridedamu prie šių taisyklių,

garbingai deklaruoju:

(A) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies a punktą deklaruoju savo profesinę veiklą per
paskutinius trejus metus iki pareigų ėjimo Parlamente pradžios ir savo pareigas tuo pačiu laikotarpiu
įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą,
valdybose ar tarybose:“

Pajamų kategorijos4Profesinė veikla arba pareigos3 Neatlyginama

1 2 3 4 5

1. EP narė  X

2.       

3.       

4.       

1 Kaip numatyta Elgesio kodekso 4 straipsnio 5 dalyje, jei Parlamento pirmininkas gauna informacijos, dėl kurios jis gali
manyti, kad Parlamento nario finansinių interesų deklaracija yra iš esmės neteisinga arba pasenusi, jis gali konsultuotis su
Elgesio kodekso 7 straipsnyje nurodytu Patariamuoju komitetu ir, kai tinkama, prašyti Parlamento nario per 10 dienų ištaisyti
savo deklaraciją. Biuras gali priimti sprendimą taikyti 4 straipsnio 4 dalį nariams, kurie neįvykdo Parlamento pirmininko
prašymo ištaisyti deklaraciją.
2 Pavyzdys: jei pasikeitimas įvyksta kovo 10 d., atitinkamai pakeista finansinių interesų deklaracija turi būti pateikta ne
vėliau kaip balandžio 30 d.
3 Reikia deklaruoti tik profesinę veiklą (pareigas), vykdytą (eitas) per trejų metų laikotarpį iki pareigų (įskaitant pareigas
Europos Parlamente) ėjimo dabartinės EP kadencijos metu pradžios.
4 Prie kiekvieno deklaruojamos informacijos punkto Parlamento nariai, kai tinkama, nurodo, ar ta veikla yra atlyginama, ar ne;
prie pagal a, c, d, e, ir f punktus deklaruojamos informacijos Parlamento nariai taip pat nurodo vieną iš šių pajamų kategorijų:
neatlyginama veikla;
1. 1–499 EUR bruto per mėnesį;
2. 500–1 000 EUR bruto per mėnesį;
3. 1 001–5 000 EUR bruto per mėnesį;
4. 5 001–10 000 EUR bruto per mėnesį;
5. Daugiau kaip 10 000 EUR bruto per mėnesį, nurodant sumą, suapvalintą iki artimiausių dešimčių tūkstančių EUR.
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(B) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies b punktą ir Europos Parlamento narių statuto
įgyvendinimo taisyklių 2 straipsnį deklaruoju atlyginimą, kurį gavau už įgaliojimų vykdymą kitame
parlamente:“5

Įgaliojimai Atlyginimo suma

1.  

2.  

3.  

4.  

(C) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies c punktą deklaruoju nuolatinę atlyginamą veiklą, kurią
vykdau kartu eidamas savo pareigas, nesvarbu, ar kaip samdomasis darbuotojas, ar kaip savarankiškai
dirbantis asmuo:“

Pajamų kategorijos4Veikla

1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

Pajamos, gautos ne euro, o kita valiuta, konvertuojamos ir deklaruojamos euro, naudojant deklaracijos pateikimo dieną
taikomą valiutos kursą. Bet kokios Parlamento nario pajamos, gautos pagal kiekvieną iš deklaruojamų punktų, tačiau
nereguliariai, skaičiuojamos metams, padalijamos iš dvylikos ir priskiriamos vienai iš nurodytųjų kategorijų.
5 Pagal Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių (OL C 159, 2009 7 13, p. 1) 2 straipsnį būtina nurodyti
tikslią gaunamo atlyginimo sumą.
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(D) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies d punktą deklaruoju savo narystę įmonių,
nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar
tarybose arba bet kokią kitą savo vykdomą atlyginamą ar neatlyginamą išorės veiklą:“

Pajamų kategorijos4Pareigos arba veikla Neatlyginama

1 2 3 4 5

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

(E) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies e punktą deklaruoju savo atlyginamą nenuolatinę išorės
veiklą (įskaitant rašymą, paskaitų skaitymą ar ekspertų konsultacijų teikimą), jei bendras atlyginimas
už visą nereguliarią mano išorės veiklą viršija 5 000 EUR per kalendorinius metus:“

Pajamų kategorijos4Nenuolatinė veikla, jei bendras atlyginimas
viršija 5 000 EUR per kalendorinius metus

1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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(F) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies f punktą deklaruoju savo dalyvavimą įmonėje arba
partnerystėje, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šio dalyvavimo galiu daryti didelę
įtaką atitinkamos įstaigos veiklai:“

Pajamų kategorijos4Dalyvavimas įmonėje
arba partnerystėje,
kai galimas poveikis
viešajai politikai

Dalyvavimas, dėl
kurio įgyjama
didelė įtaka

Neatlyginama

1 2 3 4 5

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

(G) Deklaruoju bet kokią paramą, finansinę ar personalo arba materialinių išteklių pavidalu, kurią be
Parlamento skirtos paramos gaunu savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodydamas pastarųjų
tapatybę:

1. Finansinė parama:

(*) Skyrė:

2. Personalas:

(*) Skyrė:

3. Materialiniai ištekliai:

(*) Skyrė:

(*) Nurodyti trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) tapatybę.

(H) Deklaruoju bet kokius kitus finansinius interesus, kurie galėtų daryti poveikį mano pareigų
vykdymui:

Finansiniai interesai:

1.

2.

3.
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(I) Kita papildoma informacija, kurią norėčiau pateikti:

Data: 01/06/2017 Parašas:
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PARLAMENTO NARYS ASMENIŠKAI ATSAKO UŽ INFORMACIJĄ, PATEIKTĄ ŠIOJE
DEKLARACIJOJE. PAGAL EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSO 4 STRAIPSNĮ

JĄ PRIVALOMA KASKART ATNAUJINTI PASIKEITUS PARLAMENTO NARIO PADĖČIAI.

Šis pareiškimas bus paskelbtas Parlamento interneto puslapyje.

ELEKTRONINIU PAŠTU SIŲSTI ŠIUO ADRESU: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

PASIRAŠYTĄ ORIGINALĄ SIŲSTI ŠIUO ADRESU:

EUROPEAN PARLIAMENT
Parlamento narių administracijos skyrius6

rue Wiertz, 60
PHS 07B019
B - 1047 BRUSSELS

6 Teisinis pranešimas. Parlamento narių administracijos skyrius yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Reglamente (EB)
Nr. 45/2001 (OL L 8, 2001 1 12, p. 1) ir 2005 m. birželio 22 d. Biuro sprendime, kuriuo įgyvendinamos taisyklės, susijusios
su šiuo reglamentu (OL C 308, 2005 12 6, p. 1).


