
ДОКЛАД ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ
КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ЕП
-

от 1 януари до 1 юли 2014 г.

1. Подаване на декларациите за финансовите интереси на членовете на
ЕП

Както се определя в член 4, параграф 1 от Кодекса за поведение, от членовете на
ЕП, които са поели функциите си в рамките на парламентарния мандат, се
изисква да подадат декларациите си за финансови интереси в срок от 30 дни. От
1 януари 2014 г. до председателя са подадени 12 нови декларации, всяка от тях в
рамките на определените за тази цел срокове.

Освен това член 4, параграф 1 предвижда членовете на ЕП да „информират
председателя за всяка промяна, която се отразява върху тяхната декларация,
в срок до 30 дни от настъпването на посочената промяна“. От 1 януари
2014 г. до председателя на ЕП са подадени 45 актуализирани декларации от 41
членове на ЕП. Разликата в числата се обяснява с факта, че 36 членове са подали
по една изменена декларация, а 4 членове са актуализирали своите декларации
по два пъти.

Тези актуализирани декларации съдържат общо 62 промени, т.е. в някои случаи
с една актуализация е извършена повече от една промяна.

По принцип най-често изменяните дялове са (Г), (А) и (И),
съответно с 23, 16 и 9 промени.

2. Приключване на девет случая на предполагаеми нарушения на
Кодекса за поведение, отнесени до Консултативния комитет от
председателя Шулц.

 Случаи, засягащи членове на ЕП, които са пътували до Азербайджан,
с цел наблюдение на президентските избори.

С писмо от 5 декември 2013 г. председателят е изпратил до Консултативния
комитет искане за разглеждане на всички аспекти на самостоятелното пътуване
на осем членове на ЕП с цел наблюдаване на президентските избори в
Азербайджан на 9 октомври 2013 г., извършено успоредно с официалната мисия
за наблюдение на избори на Европейския парламент, разрешена от
Председателския съвет.

В резултат на искането на председателя Консултативният комитет е разгледал
обстоятелствата, свързани с предполагаемите нарушения, в съответствие с член
8, параграф 2 от Кодекса за поведение. За целите на справедливия процес,
Консултативният комитет е предложил всички засегнати членове да бъдат
изслушани; трима от тях са отговорили положително на поканата.



В седем случаи Консултативният комитет е заключил, че подаването на
присъствена декларация за покана за събития, организирани от трети страни, не
в установените срокове и като следствие на официално искане от страна на
Консултативния комитет, съставлява нарушение на Кодекса за поведение, но
това нарушение е поправено чрез закъснялото подаване на декларация, което
позволява да се приеме, че значимостта на нарушението намалява.

Въз основа на препоръките на Консултативния комитет, председателят е
заключил, че засегнатите седем членове на ЕП са нарушили Кодекса за
поведение, но са предприели последващи коригиращи мерки и съответно накрая
са спазили кодекса, макар и със закъснение. Съответно председателят е взел
решение да не се приема решение за налагане на санкции.

В един случай Консултативният комитет е счел, че навременното подаване на
вярна информация от страна на члена на ЕП, но като е използван неправилен
формуляр, не съставлява нарушение на Кодекса за поведение.

В последния случай Консултативният комитет е заключил, че засегнатият член
на ЕП не е получил външно финансиране за своето пътуване до Азербайджан и
не е задължен да подава каквато и да е декларация, свързана с неговото
пътуване и следователно не е нарушил Кодекса за поведение.

В последните два случая, въз основа на препоръките на Консултативния
комитет, председателят е заключил, че засегнатите членове не са нарушили
Кодекса за поведение.

 Случай, засягащ член на ЕП, чийто асистент е внесъл общо 229
изменения, което е останало незабелязано.

С писмо от 16 декември 2013 г. председателят е изпратил до Консултативния
комитет искане за разглеждане на всички аспекти във връзка с члена на ЕП,
чийто асистент е внесъл от негово име общо 229 изменения към два
парламентарни доклада относно Директивата на ЕС за защита на данните, и
които са останали изцяло незабелязани, докато инцидентът не е бил разкрит от
медиите.

В резултат на искането на председателя, Консултативният комитет е разгледал
обстоятелствата, свързани с предполагаемото нарушение, и е изслушал
засегнатия член на ЕП в съответствие с член 8, параграф 2 от Кодекса за
поведение.

Консултативният комитет е заключил, че организацията на бюрото на члена на
ЕП, която е дала възможност 229 изменения да бъдат внесени по посочения
начин, показва липсата на усърдие от страна на засегнатия член на ЕП, и
съответно съставлява нарушение на член 1 от Кодекса за поведение.

Въз основа на препоръката на Консултативния комитет, председателят е
заключил, че членът на ЕП е нарушил Кодекса за поведение. Въпреки това, тъй
като членът на ЕП е признал грешката си и е взел необходимите мерки, за да
предотврати повторен подобен случай, председателят е решил да не взема
решение за налагане на санкции.


