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1. A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatának
benyújtása

A magatartási kódex 4. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a parlamenti ciklus
közben mandátumot szerzett képviselőknek 30 napon belül be kell nyújtaniuk a
pénzügyi érdekeltségeikre vonatkozó nyilatkozatukat. 2014. január 1-je óta 12 új
nyilatkozatot nyújtottak be az elnöknek, mindegyiket a megadott határidőn belül.

Ezenfelül a 4. cikk (1) bekezdése szerint a képviselők „az egyes változásokat követő
30 napon belül értesítik az elnököt a nyilatkozatukban történt bármilyen változásról”.
201. január 1-je óta 41 képviselő összesen 45 módosított nyilatkozatot nyújtott be az
elnök részére. A két szám közötti különbség abból adódik, hogy 36 képviselő
fejenként egy módosított nyilatkozatot nyújtott be, míg 4 képviselő kétszer frissítette a
nyilatkozatát.

Ezek az aktualizált nyilatkozatok összesen 62 változást tartalmaznak, néhány esetben
tehát több mint egy változásról nyilatkoztak egyetlen módosítás során.

A tartalmat illetően leggyakrabban a (D), (A) és (I) pontot módosították,
23, 16, illetve 9 alkalommal.

2. A magatartási kódex állítólagos megsértése azon kilenc esetének lezárása,
amelyekkel kapcsolatban Schulz elnök a tanácsadó bizottsághoz fordult

 Az elnökválasztás megfigyelése céljából Azerbajdzsánba utazó képviselők
esetei

Az elnök 2031. december 5-i keltezésű levelében a tanácsadó bizottsághoz utalt egy
arra irányuló kérelmet, hogy vizsgálják ki a 2013. október 9-i elnökválasztás
megfigyelése céljából egyénileg, az Elnökök Értekezlete által engedélyezett, hivatalos
európai parlamenti választási megfigyelő misszióval párhuzamosan Azerbajdzsánba
utazó nyolc képviselő ügyének minden aspektusát.

Az elnöki felkérést követően a tanácsadó bizottság a magatartási kódex 8. cikke (2)
bekezdésének megfelelően megvizsgálta a kódex állítólagos  megsértésének
körülményeit. A megfelelő eljárás érdekében a tanácsadó bizottság azt javasolta, hogy
valamennyi érintett képviselőt hallgassák meg; a képviselők közül hárman eleget
tettek ennek az felkérésnek.

A tanácsadó bizottság hét esetben megállapította, hogy a képviselők részvételi
nyilatkozatának a harmadik felek által szervezett rendezvényekre való meghívásukat
követő késedelmes benyújtása, amelyre csak a tanácsadó bizottság pontosításra



irányuló hivatalos kérése nyomán került sor, a magatartási kódex megsértését jelenti,
azonban  a szabályszegésnek a nyilatkozat megkésett benyújtása révén történő
helyrehozatala  azzal a következménnyel járhat, hogy kisebb jelentőséget
tulajdonítanak a kódex megsértésének.

Az elnök a tanácsadó bizottság ajánlásai alapján megállapította, hogy az érintett hét
képviselő megsértette a magatartási kódex előírásait, de utólag helyrehozták hibájukat
és így végül, ha késve is, a magatartási kódex szerint jártak el.  Ezért az elnök úgy
döntött, hogy nem hoz szankciót megállapító határozatot.

A tanácsadó bizottság egy esetben megállapította, hogy a megfelelő információ
időben történő, ám nem megfelelő formanyomtatványon való benyújtása nem képezi
a magatartási kódex megszegését.

Az utóbbi esetben a tanácsadó bizottság megállapította, hogy az érintett képviselő
azerbajdzsáni utazásához nem részesült semmilyen külső finanszírozásban, utazásával
kapcsolatosan nem volt köteles  semmilyen nyilatkozatot benyújtani, ezért nem szegte
meg a magatartási kódexet.

Az utóbbi két esetben az elnök a tanácsadó bizottság ajánlásai alapján megállapította,
hogy az érintett képviselők nem szegték meg a magatartási kódex előírásait.

 Egy olyan képviselő ügye, akinek az asszisztense összesen 229 módosítást
nyújtott be, ám erre senki sem figyelt fel

Az elnök 2013. december 16-i levelében a tanácsadó bizottsághoz utalt egy arra
irányuló kérelmet, hogy vizsgálják ki annak az esetnek valamennyi aspektusát,
amelyben egy képviselő asszisztense a képviselő nevében összesen 229 módosítást
nyújtott be két, az uniós adatvédelmi irányelvre vonatkozó  parlamenti jelentéshez, és
ez teljesen észrevétlen maradt, míg a média fel nem fedte az ügyet.

Az elnöki felkérést követően a tanácsadó bizottság a magatartási kódex 8. cikke (2)
bekezdésének megfelelően megvizsgálta a kódex állítólagos  megsértésének
körülményeit és meghallgatta az érintett képviselőt.

A tanácsadó bizottság megállapította, hogy a képviselő hivatali rendje, amely lehetővé
tette 229 módosítás a fentiek szerinti benyújtását, az érintett képviselő gondosságának
hiányára utal, és ennek megfelelően a magatartási kódex 1. cikkének megszegését
jelenti.

Az elnök a tanácsadó bizottság ajánlása alapján megállapította, hogy az érintett
képviselő megszegte a magatartási kódex előírásait. Ugyanakkor, mivel a képviselő
elismerte hibáját és intézkedett, hogy ez ne fordulhasson elő újra, az elnök úgy
döntött, hogy nem hoz szankciót megállapító határozatot.


