
POROČILO O DELU SVETOVALNEGA ODBORA GLEDE RAVNANJA
POSLANCEV

-
OD 1. JANUARJA DO 1. JULIJA 2014

1. Predložitev izjave poslancev o finančnih interesih

Kot je določeno v členu 4.1 kodeksa ravnanja, morajo poslanci, ki začnejo svojo funkcijo
opravljati sredi parlamentarnega obdobja, v 30 dneh predložiti izjavo o finančnih interesih.
Od 1. januarja 2014 je bilo predsedniku predloženih 12 novih izjav, vse znotraj določenega
roka.

Poleg tega člen 4.1 določa, da morajo poslanci predsednika „obvestiti o vsakršni spremembi,
ki vpliva na izjavo, v 30 dneh po nastopu take spremembe“. Od 1. januarja 2014 je 41
poslancev predsedniku predložilo 45 posodobljenih izjav. Do razlike v številu je prišlo, ker je
36 poslancev predložilo po eno spremenjeno izjavo, štirje poslanci pa so svojo izjavo
spremenili dvakrat.

Posodobljene izjave so skupno vsebovale 62 sprememb, v nekaterih primerih je torej ena
posodobljena izjava zajemala več kot eno spremembo.

Daleč najpogostejše so bile spremembe v oddelkih (D) (23 sprememb), (A) (16 sprememb) in
(I) (9 sprememb).

2. Zaključek devetih primerov domnevnih kršitev kodeksa ravnanja, ki jih je
svetovalnemu odboru priglasil predsednik Schulz

 Primeri poslancev, ki so potovali v Azerbajdžan na opazovanje predsedniških
volitev

V pismu z dne 5. decembra 2013 je predsednik svetovalni odbor pozval k preučitvi vseh
vidikov primera, ko je osem poslancev samostojno odpotovalo v Azerbajdžan, da bi opazovali
tamkajšnje predsedniške volitve, ki so potekale 9. oktobra 2013, medtem ko je bila tja
napotena uradna misija Evropskega parlamenta za opazovanje volitev, ki jo je odobrila
konferenca predsednikov.

Na pobudo predsednika je svetovalni odbor v skladu s členom 8.2 kodeksa ravnanja preučil
okoliščine domnevnih kršitev. V skladu s predpisanim postopkom je svetovalni odbor vsem
poslancem ponudil možnost predstavitve svojih stališč in trije poslanci so ponudbo sprejeli.

V sedmih primerih je svetovalni odbor ugotovil, da so poslanci kršili kodeks ravnanja, ker so
svojo izjavo o udeležbi na dogodku, ki ga je organizirala tretja stran, na podlagi vabila
predložili prepozno in šele po uradnem pozivu svetovalnega odbora, vendar bo naknadna
predložitev izjave morda ublažila posledice te kršitve.

Na podlagi priporočil svetovalnega odbora je predsednik sklenil, da je sedem zadevnih
poslancev kršilo kodeks ravnanja, vendar so kljub zamudi napako na koncu popravili. Zato se
je odločil, da ne bo sprejel sklepa o kazni.



V enem primeru je svetovalni odbor ugotovil, da poslanec, ki je ustrezne informacije predložil
pravočasno, a na napačnem obrazcu, ni kršil kodeksa ravnanja.

V zadnjem primeru je svetovalni odbor ugotovil, da poslanec ni prejel zunanjih sredstev za
potovanje v Azerbajdžan in zato ni bil dolžan predložiti izjave v zvezi s svojim potovanjem
ter torej ni kršil kodeksa ravnanja.

V zadnjih dveh primerih je predsednik na podlagi priporočil svetovalnega odbora sklenil, da
poslanca nista kršila kodeksa ravnanja.

 Primer poslanca, čigar pomočnik je neopaženo vložil skupno 229 predlogov
sprememb

V pismu z dne 16. decembra 2013 je predsednik svetovalni odbor pozval k preučitvi vseh
vidikov primera, ko je pomočnik v imenu poslanca vložil skupno 229 predlogov sprememb k
dvema parlamentarnima poročiloma o direktivi EU o zaščiti podatkov, česar ni opazil nihče,
dokler niso incidenta razkrili mediji.

Na pobudo predsednika je svetovalni odbor v skladu s členom 8.2 kodeksa ravnanja preučil
okoliščine domnevnih kršitev in zaslišal zadevnega poslanca.

Svetovalni odbor je ugotovil, da organizacija pisarne poslanca, kjer je bilo mogoče, kot je
opisano, vložiti 229 predlogov sprememb, kaže na pomanjkanje skrbnega ravnanja tega
poslanca in posledično pomeni kršitev člena 1 kodeksa ravnanja.

Na podlagi priporočil svetovalnega odbora je predsednik sklenil, da je poslanec kršil kodeksa
ravnanja. Ker pa je poslanec priznal nepravilnosti in sprejel potrebne ukrepe za preprečitev
tovrstnih incidentov v prihodnosti, je predsednik sklenil, da ne bo sprejel sklepa o kazni.


