
IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETODAVNOG ODBORA O
PONAŠANJU ZASTUPNIKA

-
OD 1. SIJEČNJA DO 1. SRPNJA 2014.

1. Podnošenje izjava o financijskim interesima zastupnika

Kao što je utvrđeno člankom 4. stavkom 1. Kodeksa ponašanja, od zastupnika koji
preuzimaju dužnost tijekom parlamentarnog saziva traži se da podnesu svoje izjave o
financijskim interesima u roku od 30 dana. Od 1. siječnja 2014. predsjedniku je
podneseno 12 novih izjava, svaka od njih u roku određenom za tu svrhu.

Osim toga, člankom 4. stavkom 1. predviđeno je da zastupnici „obavještavaju
predsjednika o svim promjenama koje utječu na njihovu izjavu u roku od 30 dana
nakon spomenute promjene”. Od 1. siječnja 2014. predsjedniku je podneseno 45
ažuriranih izjava 41 zastupnika. Razlika u brojkama objašnjena je činjenicom da je 36
zastupnika podnijelo po jednu izmijenjenu izjavu, dok je četvero zastupnika po dva
puta ažuriralo svoje izjave.

Te ažurirane izjave sadržavale su ukupno 62 izmjene, tj. u nekim je slučajevima u
jednoj ažuriranoj izjavi zabilježeno više od jedne izmjene.

Odjeljci (D), (A) i (I) zapravo su bili daleko najčešće podložni izmjenama
s 23, 16 odnosno 9 izmjena.

2. Zatvaranje devet slučajeva navodnog kršenja Kodeksa ponašanja koje je
Savjetodavnom odboru uputio predsjednik Schulz

 Slučajevi zastupnika koji su putovali u Azerbajdžan kako bi promatrali
predsjedničke izbore

Dopisom od 5. prosinca 2013. predsjednik je Savjetodavnom odboru uputio zahtjev
da ispita sve aspekte predmeta individualnog putovanja osmero zastupnika na
promatranje predsjedničkih izbora u Azerbajdžanu 9. listopada 2013. istovremeno sa
službenom misijom Europskog parlamenta za promatranje izbora koju je odobrila
Konferencija predsjednika.

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Kodeksa ponašanja i slijedeći preporuke
predsjednika Savjetodavni odbor istražio je okolnosti navodnog kršenja. Radi
odgovarajućeg postupka Savjetodavni odbor predložio je da se saslušaju svi
zastupnici kojih se to tiče; njih troje odgovorilo je potvrdno na taj poziv.

U sedam slučajeva Savjetodavni odbor zaključio je da je kasno podnošenje izjava
zastupnika o prisustvovanju događanjima koje su organizirale treće strane, potaknuto
službenim zahtjevom za pojašnjenje Savjetodavnog odbora, činilo povredu Kodeksa
ponašanja, no i da bi se zahvaljujući zakašnjelom podnošenju izjava posljedice tog
kršenja mogle ublažiti.



Na osnovi preporuka Savjetodavnog odbora predsjednik je zaključio da je sedmero
zastupnika koji su u pitanju povrijedilo Kodeks ponašanja, ali oni su poduzeli
naknadne korektivne mjere pa time na kraju poštuju Kodeks, premda sa
zakašnjenjem. Stoga je predsjednik odlučio ne donijeti odluku kojom se utvrđuje
kazna.

U jednom slučaju Savjetodavni odbor utvrdio je da pravovremeno podnošenje
ispravnih informacija zastupnika na krivom obrascu izjave nije činilo povredu
Kodeksa ponašanja.

U zadnjem slučaju Savjetodavni odbor zaključio je da zastupnik u pitanju nije primio
nikakva sredstva iz vanjskih izvora za svoj put u Azerbajdžan, da nije bio obvezan
podnijeti bilo kakvu izjavu u vezi sa svojim putovanjem te da stoga nije prekršio
Kodeks ponašanja.

U potonja dva slučaja na osnovi preporuka Savjetodavnog odbora predsjednik je
zaključio da dotični zastupnici nisu prekršili Kodeks ponašanja.

 Slučaj zastupnika čiji je asistent podnio 229 izmjena koje su prošle
nezamijećene

Dopisom od 16. prosinca 2013. predsjednik je Savjetodavnom odboru uputio zahtjev
da istraži sve aspekte u pogledu zastupnika čiji je asistent u njegovo ime podnio
ukupno 229 izmjena na dva parlamentarna izvješća o Direktivi EU-a o zaštiti
podataka, što je proteklo potpuno nezamijećeno sve dok mediji nisu otkrili incident.

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Kodeksa ponašanja i slijedeći preporuku
predsjednika Savjetodavni odbor istražio je okolnosti navodnog kršenja i saslušao
zastupnika kojeg se ovaj slučaj tiče.

Savjetodavni odbor zaključio je da organizacija rada u uredu zastupnika, u okviru
koje postoji mogućnost da se na opisani način podnese 229 izmjena, pokazuje nemar
dotičnog zastupnika i time predstavlja povredu članka 1. Kodeksa ponašanja.

Na osnovi preporuka Savjetodavnog odbora predsjednik je zaključio da je zastupnik
prekršio Kodeks ponašanja. Ipak, budući da je zastupnik priznao svoj prijestup i
poduzeo mjere kako se takvo što ne bi ponovilo, predsjednik je odlučio ne donijeti
odluku kojom se utvrđuje kazna.


