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1. Υποβολή των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας, οι βουλευτές
που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής
περιόδου υποβάλλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων εντός 30 ημερών. Από την
1η Ιανουαρίου 2014 υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο 12 νέες δηλώσεις, καθεμιά από τις
οποίες εντός της προβλεπόμενης γι’ αυτό προθεσμίας.

Πέραν τούτου το άρθρο 4 παράγραφος 1 προβλέπει ότι οι βουλευτές «ενημερώνουν
τον Πρόεδρο σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τη δήλωσή τους εντός
30 ημερών από κάθε επερχόμενη αλλαγή». Από την 1η Ιανουαρίου 2014 υποβλήθηκαν
στον Πρόεδρο 45 επικαιροποιημένες δηλώσεις εκ μέρους 41 βουλευτών. Η διαφορά
στους αριθμούς εξηγείται από το γεγονός ότι 36 βουλευτές υπέβαλαν από μία
τροποποιημένη δήλωση, ενώ 4 βουλευτές επικαιροποίησαν τη δική τους δήλωση δύο
φορές.

Σε αυτές τις επικαιροποιημένες δηλώσεις περιλαμβανόταν ένα σύνολο 62 αλλαγών,
δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν περισσότερες από μία αλλαγή στο πλαίσιο
μίας επικαιροποίησης.

Επί της ουσίας, τα τμήματα (Δ), (A) και (ΙΑ) είχαν μακράν τις περισσότερες
τροποποιήσεις,  και συγκεκριμένα 23, 16 και 9 αντίστοιχα.

2. Κλείσιμο εννέα υποθέσεων εικαζόμενων παραβιάσεων του κώδικα
δεοντολογίας οι οποίες παραπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Schulz στη
συμβουλευτική επιτροπή

 Υποθέσεις που αφορούν βουλευτές οι οποίοι ταξίδεψαν στο Αζερμπαϊτζάν
για να παρακολουθήσουν τις προεδρικές εκλογές

Με την από 5ης Δεκεμβρίου 2013, ο Πρόεδρος διαβίβασε στη συμβουλευτική
επιτροπή το αίτημα να εξεταστούν όλες οι παράμετροι του ζητήματος οκτώ
βουλευτών που ταξίδεψαν ατομικά για να παρακολουθήσουν τις προεδρικές εκλογές
στο Αζερμπαϊτζάν στις 9 Οκτωβρίου 2013, παράλληλα με την επίσημη αποστολή
εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε
εξουσιοδοτηθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Μετά τη διαβίβαση του εν λόγω αιτήματος από τον Πρόεδρο, η συμβουλευτική
επιτροπή εξέτασε τις περιστάσεις των εικαζόμενων παραβιάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 8 παράγραφος 2 του κώδικα δεοντολογίας. Προκειμένου να διεξαχθεί η
διαδικασία αμερόληπτα, η συμβουλευτική επιτροπή πρότεινε σε όλους τους εν λόγω
βουλευτές να προσέλθουν σε ακρόαση, τρεις εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν θετικά
σε αυτή την πρόσκληση.



Σε επτά περιπτώσεις η συμβουλευτική επιτροπή αποφάσισε ότι η όψιμη υποβολή
δήλωσης παρευρέσεως κατόπιν προσκλήσεως σε διαδικασίες που οργανώθηκαν από
τρίτους, μετά από προτροπή μέσω επίσημου αιτήματος για διευκρινίσεις εκ μέρους
της συμβουλευτικής επιτροπής, συνιστά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας αλλά
λόγω της επανορθώσεως αυτής της παράβασης με την όψιμη υποβολή δήλωσης
μπορεί να θεωρηθεί ότι οι επιπτώσεις της παράβασης είναι αμελητέες.

Με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής, ο Πρόεδρος αποφάσισε ότι οι
εν λόγω επτά βουλευτές παρέβησαν μεν τον κώδικα δεοντολογίας, προέβησαν όμως
εν συνεχεία σε διορθώσεις και τελικά συμμορφώθηκαν με αυτόν, έστω και με
καθυστέρηση. Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος αποφάσισε να μη λάβει απόφαση
κύρωσης.

Σε μία περίπτωση, η συμβουλευτική επιτροπή διαπίστωσε ότι η έγκαιρη υποβολή
ορθών πληροφοριών από τον βουλευτή με εσφαλμένη φόρμα δήλωσης δεν συνιστά
παράβαση του κώδικα δεοντολογίας.

Στην τελευταία περίπτωση, η συμβουλευτική επιτροπή αποφάσισε ότι ο εν λόγω
βουλευτής δεν έλαβε εξωτερική χρηματοδότηση για το ταξίδι του στο Αζερμπαϊτζάν,
δεν υποχρεούτο να υποβάλει δήλωση σχετικά με το ταξίδι του, επομένως δεν παρέβη
τον κώδικα δεοντολογίας.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής
επιτροπής ο Πρόεδρος αποφάσισε ότι οι εν λόγω βουλευτές δεν παρέβησαν τον
κώδικα δεοντολογίας.

 Υπόθεση που αφορά βουλευτή βοηθός του οποίου κατέθεσε συνολικά 229
τροπολογίες οι οποίες πέρασαν απαρατήρητες

Με την από 16ης Δεκεμβρίου 2013 επιστολή του, ο Πρόεδρος διαβίβασε στη
συμβουλευτική επιτροπή το αίτημα να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που αφορούν
βουλευτή βοηθός του οποίου κατέθεσε, εξ ονόματός του, συνολικά 229 τροπολογίες
σε δύο κοινοβουλευτικές εκθέσεις σχετικά με την οδηγία της ΕΕ για την προστασία
των δεδομένων, πράγμα που πέρασε απαρατήρητο μέχρι να αποκαλυφθεί από τα
ΜΜΕ.

Μετά τη διαβίβαση του εν λόγω αιτήματος από τον Πρόεδρο, η συμβουλευτική
επιτροπή εξέτασε τις περιστάσεις των εικαζόμενων παραβιάσεων και προέβη στην
ακρόαση του εν λόγω βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κώδικα
δεοντολογίας.

Η συμβουλευτική επιτροπή αποφάσισε ότι στην οργάνωση του γραφείου του εν λόγω
βουλευτή, η οποία επέτρεψε την κατάθεση 229 τροπολογιών, όπως περιγράφηκε,
εντοπίζεται έλλειψη επιμέλειας εκ μέρους του βουλευτή και επομένως παράβαση του
άρθρου 1 του κώδικα δεοντολογίας.

Με βάση τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής, ο Πρόεδρος αποφάσισε ότι ο
βουλευτής είχε παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας. Ωστόσο, επειδή ο βουλευτής είχε
αναγνωρίσει το λάθος του και είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει
επανάληψή του, ο Πρόεδρος αποφάσισε να μη λάβει απόφαση κύρωσης.


