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PREDGOVOR

U članku 7. stavku 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi
s financijskim interesima i sukobima interesa (Prilog I. Poslovniku) navodi se da
„Savjetodavni odbor objavljuje godišnje izvješće o svojim aktivnostima.”

Polugodišnje izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. usvojeno je 30.
lipnja 2014. jer su se 2014. održali izbori za Europski parlament.

Tim je polugodišnjim izvješćem obuhvaćen rad Savjetodavnog odbora o ponašanju
zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. i Odbor ga je usvojio 24.
veljače 2015. godine.
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Sažetak

Ovim se izvješćem obuhvaća drugo polugodište 2014. nakon što je predsjednik
Europskog parlamenta imenovao članove Savjetodavnog odbora slijedom izbora za
Europski parlament koji su se održali u svibnju 2014. i početka osmog
parlamentarnog saziva 1. srpnja 2014.

Novoimenovani je Savjetodavni odbor većinu vremena i pozornosti posvetio,
naravno, dvjema svojim glavnim zadaćama, tj. savjetovanju predsjednika i davanju
zastupnicima smjernica u vezi s tumačenjem i primjenom Kodeksa ponašanja uz
povjerljivu obradu zahtjeva zastupnika u roku od 30 dana.

Savjetodavni odbor nastojao je i poboljšati usluge koje pruža zastupnicima pazeći
pritom da administrativno opterećenje bude što manje. Također je istaknuo posebnu
važnost podizanja razine osviještenosti o Kodeksu ponašanja, u Parlamentu i izvan
njega. U tom pogledu valja naglasiti sve veće međunarodno obilježje tih nastojanja.

Osim toga, opća provjera vjerodostojnosti primjenjivala se na sve izjave o
financijskim interesima koje su zastupnici podnosili od prvog dana osmog
parlamentarnog saziva. Zahvaljujući tom praćenju izvršenom u skladu s Provedbenim
mjerama Kodeksa ponašanja, koje su stupile na snagu prije godinu dana, utvrđeno je
čak 58 nejasnih izjava zastupnika na temelju čega su im upućeni zahtjevi za
pojašnjenje.

Povrh toga, 85 zastupnika podnijelo je 89 ažuriranih izjava o financijskim interesima
kao sastavni dio redovne obveze ažuriranja. Te ažurirane izjave o financijskim
interesima sadržavale su ukupno 150 izmjena, tj. u pojedinim je slučajevima u jednu
ažuriranu izjavu uneseno više od jedne izmjene.
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1. POPRATNE INFORMACIJE

Kodeks ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu stupio je na snagu
1. siječnja 2012. godine.

Njime se utvrđuju opća načela prema kojima zastupnici djeluju isključivo u javnom
interesu te svoj posao obavljaju s nepristranošću, integritetom, transparentnošću,
marljivošću, čestitošću i odgovornošću, poštujući ugled Parlamenta.

U Kodeksu ponašanja definira se sukob interesa i utvrđuje način na koji bi zastupnici
trebali postupati zateknu li se u njemu te pravila o, primjerice, profesionalnim
djelatnostima bivših zastupnika.

Kodeksom se zastupnike obvezuje na podnošenje detaljne izjave o financijskim
interesima.

Od zastupnika se također traži da prijave svoje sudjelovanje na događanjima u
organizaciji treće strane.

Tim se obvezama otkrivanja podataka odražavaju strogi propisi i norme
transparentnosti utvrđene u Kodeksu ponašanja. Podaci koje su zastupnici naveli u
svojim izjavama mogu se pronaći na osobnim stranicama zastupnika na internetskim
stranicama Parlamenta.

U skladu s uvjetima utvrđenima u Provedbenim mjerama Kodeksa ponašanja,
zastupnici moraju prijaviti i darove koje su primili kada su službeno zastupali
Parlament. Ti se darovi upisuju u registar darova.

Predsjednik može kazniti svakog zastupnika koji prekrši Kodeks ponašanja.
Predsjednik tu kaznu izriče na plenarnoj sjednici te se ona objavljuje na vidljivom
mjestu na internetskoj stranici Parlamenta, gdje i ostaje do kraja parlamentarnog
saziva.

2. SAVJETODAVNI ODBOR O PONAŠANJU ZASTUPNIKA

2.1. Sastav i zadaće

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika osnovan je na temelju članka 7. stavka 1.
Kodeksa ponašanja. U skladu s člankom 7. stavkom 2. Odbor „čini pet zastupnika
koje predsjednik imenuje na početku svog mandata među zastupnicima
predsjedništava i koordinatorima Odbora za ustavna pitanja i Odbora za pravna
pitanja vodeći računa o iskustvu zastupnika i političkoj ravnoteži.”
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Članovi Savjetodavnog odbora su:

 gđa Danuta Maria HÜBNER (PPE, Poljska);

 gđa Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg);

 Sajjad KARIM (ECR, Ujedinjena Kraljevina);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francuska) i

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Češka Republika);

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Kodeksa ponašanja, „Predsjednik na početku
svojeg mandata također imenuje zamjenike Savjetodavnog odbora, po jednog za svaki
nezastupljeni klub zastupnika u Savjetodavnom odboru (...).”

Dopunski članovi Savjetodavnog odbora su:

 gđa Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finska) i

 gđa Laura FERRARA (EFDD, Italija).

Treba napomenuti da je prvotni član Kluba zastupnika ALDE-a bio g. Francisco
SOSA WAGNER (Španjolska). Budući da je ostavka g. SOSE WAGNERA na
funkciji zastupnika u Europskom parlamentu stupila na snagu 19. listopada 2014.,
predsjednik je na njegovo mjesto člana Savjetodavnog odbora naknadno imenovao g.
Jean-Marieja CAVADAA.

Savjetodavni odbor ima zadaću ocijeniti navodna kršenja Kodeksa o kojima ga
obavijesti predsjednik te davati smjernice zastupnicima o tumačenju i primjeni
Kodeksa. Zahtjevi zastupnika obrađuju se na povjerljiv način i u roku od 30 dana te
zastupnici imaju pravo pozvati se na njihov sadržaj.

Početkom zakonodavnog saziva nekoliko je zastupnika izrazilo zabrinutost u pogledu
jamčenja povjerljivosti postupaka Odbora. Tom se pitanju odmah posvetio
predsjednik Odbora koji je o tome imao razgovor s predsjednikom Parlamenta.
Trenutačno se uvode službene procedure kojima će se zajamčiti strogo pridržavanje
povjerljivosti u svakom trenutku. Konkretno govoreći, svi zastupnici, asistenti i
osoblje koje prisustvuje sjednicama Odbora morat će potpisati izjavu o povjerljivosti;
zastupnici će morati imenovati jednog asistenta koji će biti ovlašten prisustvovati
sjednicama, a dokumenti će se prosljeđivati članovima Odbora u zapečaćenim
omotnicama umjesto elektroničkom poštom.

2.2. Predsjedanje

Kao što je utvrđeno člankom 7. stavkom 2. Kodeksa ponašanja „Članovi
Savjetodavnog odbora se svakih 6 mjeseci izmjenjuju na dužnosti predsjednika.”
Tijekom svoje konstituirajuće sjednice od 7. ožujka 2012. Savjetodavni odbor donio
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je sljedeću odredbu: „Rotacija je načelno opadajućim redoslijedom prema veličini
kluba zastupnika kojem pripada pojedini član Savjetodavnog odbora.”1

Međutim, predsjednik je zatražio od g. Karima (ECR) da radi kontinuiteta predsjeda
Savjetodavnom odboru tijekom prvog polugodišta. G. Karim je doista jedini član
sadašnjeg sastava Savjetodavnog odbora koji je već bio njegov član tijekom
prethodnog parlamentarnog saziva. Rotacija bi nakon toga trebala teći opadajućim
redoslijedom prema veličini kluba zastupnika kojemu pripada pojedini član
Savjetodavnog odbora.

Zato je g. Karim predsjedao Savjetodavnom odboru od rujna 2014. do veljače 2015.
godine. Gđa Hübner (PPE) predsjedat će Savjetodavnom odboru od ožujka do
kolovoza 2015. godine. Zatim će do veljače 2016. tu funkciju vršiti gđa Delvaux
(S&D). G. Cavada (ALDE) preuzet će rotirajuće predsjedanje u ožujku 2016. godine.
Predsjednik će zatim od rujna 2016. biti g. Maštálka (GUE).

2.3. Sjednice 2014. i 2015.

Tijekom prvog polugodišta osmog parlamentarnog saziva Savjetodavni odbor sastao
se četiri puta.

Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2014.
(drugo polugodište − početak osmog parlamentarnog saziva)

utorak, 23. rujna
utorak, 14. listopada
utorak, 11. studenog
utorak, 9. prosinca

Tijekom sastanka koji se održao 23. rujna 2014. Savjetodavni odbor usvojio je i
sljedeći kalendar sjednica za 2015. godinu.

Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2015. godinu

utorak, 20. siječnja
utorak, 24. veljače
utorak, 24. ožujka 2

utorak, 14. travnja
utorak, 26. svibnja
utorak, 23. lipnja
utorak, 14. srpnja

1 Poslovnik Savjetodavnog odbora, članak 3.
2 Rotacija predsjednika: gđa Danuta Maria Hübner (PPE) preuzet će predsjedanje od g. Karima (ECR).
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utorak, 22. rujna3

utorak, 13. listopada
utorak, 10. studenog
utorak, 8. prosinca

2.4. Godišnji rad

2.4.(i) Navodna kršenja Kodeksa ponašanja

U okviru postupka utvrđenog u članku 8. stavku 1. Kodeksa, tijekom prvog
polugodišta osmog parlamentarnog saziva predsjednik nije uputio Savjetodavni odbor
na slučajeve navodnog kršenja Kodeksa.

To se može objasniti proaktivnim pristupom koji se primjenjuje na 751
novoizabranog zastupnika, posebno kada je riječ o podnošenju njihovih izjava o
financijskom interesu (vidjeti stavak 3.2.). U tom pogledu valja naglasiti da je glavni
cilj Savjetodavnog odbora da pomogne zastupnicima da ispune svoje obveze
otkrivanja informacija, a ne da traži razloge da ih sankcionira.

2.4.(ii) Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa ponašanja

Tijekom godine Savjetodavni odbor i njegovo Tajništvo pomagali su zastupnicima i u
pravilnom tumačenju i primjeni Kodeksa ponašanja, svodeći pritom administrativno
opterećenje na najmanju mjeru.

U skladu s člankom 7. stavkom 4. Kodeksa Savjetodavni je odbor zastupnicima
pružao smjernice u punom povjerenju i u roku od trideset kalendarskih dana. Na taj je
način nastavio dodatno tumačiti pravila.

Primjerice, dodatno je pojasnio kako treba postupati s darovima, pa i onda kada je
njihova procijenjena vrijednost ispod praga od 150 EUR, savjetujući zastupnike na
koje se to odnosi o tome kako da na iscrpan i transparentan način ispune obveze o
obznanjivanju stvarnih ili mogućih sukoba interesa. Dodatno je pojasnio i obveze o
obznanjivanju stvarnih ili mogućih sukoba interesa za zastupnike koji povrh
parlamentarnog rada obavljaju i djelatnosti izvan Parlamenta.

2.4.(iii) Poboljšanje usluga za zastupnike i podizanje razine osviještenosti o
Kodeksu ponašanja

3 Rotacija predsjednika: gđa Mady Delvaux (S&D) preuzet će predsjedanje od gđe Danute Marije
Hübner (PPE).
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Zahtjevi za transparentnost utvrđeni u Kodeksu ponašanja strogi su, ali je
Savjetodavni odbor nastojao da administrativno opterećenje za zastupnike bude što
manje.

U Vodiču za korisnike koji je dostupan na svim službenim jezicima na internetskim
stranicama Parlamenta4 sadržane su praktične smjernice pružene zastupnicima od
osnutka Savjetodavnog odbora u ožujku 2012. godine.

Tijekom svoje prve sjednice održane 23. rujna 2014. Savjetodavni odbor zadužio je
svoje Tajništvo da svim novoizabranim zastupnicima u Europskom parlamentu uruči
knjižicu koja sadrži ne samo taj Vodič za korisnike nego i kratko predstavljanje o radu
i ustroju Odbora te sve važne dokumente i obrasce. Nadalje, u skladu s napucima
Savjetodavnog odbora, članovi Tajništva tijekom cijele godine održali su niz izlaganja
za zastupnike, parlamentarne asistente i osoblje klubova zastupnika. Tim se
proaktivnim pristupom podigla razina osviještenosti o Kodeksu ponašanja i smanjio
rizik od nepridržavanja Kodeksa.

Uz to, nastojanja Savjetodavnog odbora da pruži poboljšanu uslugu i podigne razinu
osviještenosti poprimila su i međunarodno obilježje. Krajem rujna g. Karim,
predsjednik, susreo se s delegacijom čileanskih i meksičkih zastupnika i najviših
javnih dužnosnika koji su htjeli saznati više o radu Odbora kada je riječ o
transparentnosti i etici.

3. AKTIVNOSTI POVEZANE S KODEKSOM PONAŠANJA

3.1. Postupak praćenja izjava o financijskim interesima zastupnika

Predsjedništvo je 15. travnja 2013. usvojilo Provedbene mjere Kodeksa ponašanja. Te
su mjere stupile na snagu 1. srpnja 2013., bez retroaktivnog učinka, te se njima
pojašnjava područje primjene članka 5. Kodeksa naslovljenog „Darovi ili slične
povlastice.”

U Provedbenim mjerama navodi se da zastupnici moraju obavijestiti predsjednika o
svakom daru koji su primili za vrijeme službenog zastupanja Parlamenta te prijaviti
prisustvovanje na događajima u organizaciji treće strane ako ta treća strana
nadoknađuje troškove puta, smještaja ili boravka ili ih izravno plaća.

Osim toga, člankom 9. Provedbenih mjera uvodi se postupak praćenja izjava o
financijskim interesima zastupnika.

„Ako postoji razlog vjerovati da izjava sadrži podatke koji su očito netočni,
neozbiljni, nečitljivi ili nerazumljivi, nadležna služba radi objašnjenja u razumnom
roku obavlja opću provjeru vjerodostojnosti u ime predsjednika, čime zastupniku daje
mogućnost odgovora. U slučajevima kada takva provjera ne razjasni ili riješi

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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problem, predsjednik donosi odluku o daljnjim postupcima u skladu s člankom 8.
Kodeksa ponašanja.”

Odlukom glavnog tajnika Parlamenta od 22. travnja 2013. Administrativni odjel
zastupnika u sklopu Glavne uprave Predsjedništva određen je kao nadležno tijelo za
provedbu te opće provjere vjerodostojnosti u ime predsjednika.

Nakon što su se 2014. održali izbori za Europski parlament te nakon što su
novoizabrani zastupnici podnijeli izjave o financijskim interesima, ujesen 2014. u
okviru te opće provjere vjerodostojnosti Administrativni odjel zastupnika stupio je u
neformalni kontakt s čak 58 zastupnika, tj.:

 s 41 ponovno izabranim zastupnikom koji je podnio praznu izjavu ili izjavu u
kojoj je dio (A) bio prazan ili nepotpun;

 s 11 novih zastupnika koji su podnijeli izjavu s neispunjenim dijelom (A) i

 sa šest novih zastupnika koji su podnijeli praznu izjavu.

Zahvaljujući tom prvom kontaktu sa zastupnicima 53 slučaja bila su brzo riješena, tj.
zastupnici su ili podnijeli izmijenjenu izjavu ili naveli objašnjenje kojim se propisno
opravdava razlog zbog kojeg bi njihova prvotna izjava trebala ostati neizmijenjena.

U listopadu se službenim dopisom predsjednika ponovno stupilo u kontakt s
preostalih pet zastupnika te su oni svoje izjave naknadno izmijenili na zadovoljavajući
način.

3.2. Podnošenje izjava o financijskim interesima zastupnika

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Kodeksa o ponašanju „Iz razloga transparentnosti
zastupnici u Europskom parlamentu osobno su odgovorni predsjedniku podnijeti
izjavu o financijskim interesima prije kraja prve sjednice nakon izbora za Europski
parlament (…).”

Do kraja prve sjednice osmog parlamentarnog saziva (od 1. srpnja do 3. srpnja) nakon
izbora za Europski parlament 2014., 750 zastupnika podnijelo je svoje prvotne izjave.
Jedinog zastupnika koji to nije učinio predsjednik je podsjetio na taj propust te je
ubrzo nakon toga podnio izjavu.

Osim toga, prema članku 4. stavku 1. od zastupnika se traži da podnesu svoje izjave o
financijskim interesima „u roku od 30 dana nakon preuzimanja dužnosti u
Parlamentu.” Tijekom drugog polugodišta 2014. predsjedniku je u okviru zadanih
vremenskih rokova nove izjave podnijelo 13 novih zastupnika.

U konačnici, u članku 4. stavku 1. navodi se da zastupnici „Predsjednika
obavještavaju o svim promjenama koje utječu na njihovu izjavu u roku od 30 dana
nakon spomenute promjene.”



10

Tijekom polugodišta 85 zastupnika predsjedniku je podnijelo 89 ažuriranih izjava. Do
nepodudarnosti tih brojeva dolazi zbog toga što su četiri zastupnika ažurirala svoje
izjave dvaput.

Te ažurirane izjave o financijskim interesima sadržavale su ukupno 150 izmjena, tj. u
pojedinim je slučajevima u jednu ažuriranu izjavu uneseno više od jedne izmjene.

U vezi sa sadržajem, dijelovi (A), (D) i (I) nesumnjivo su najčešće mijenjani dijelovi,
s po 44, 42 i 18 izmjena za svaki od dijelova.

Donji grafikon prikazuje raspodjelu (dio po dio) svih promjena do kojih je došlo
tijekom cijele godine.
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Dio (A): profesionalne djelatnosti zastupnika tijekom trogodišnjeg razdoblja prije preuzimanja dužnosti u
Parlamentu kao i sudjelovanje, tijekom tog istog razdoblja, u upravnim odborima ili savjetima poduzeća,
nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg drugog službenog tijela.
Dio (B): plaća primljena za obavljanje dužnosti tijekom mandata u drugom parlamentu.
Dio (C): redovno plaćena djelatnost koja se obavlja povrh dužnosti zastupnika, koju zastupnik obavlja kao
zaposlenik ili kao samozaposlena osoba.
Dio (D): sudjelovanje u bilo kojem odboru ili vijeću poduzeća, nevladinim organizacijama, udrugama ili drugim
službenim tijelima, ili bilo kojoj relevantnoj vanjskoj djelatnosti, plaćenoj ili neplaćenoj.
Dio (E): povremena i plaćena vanjska djelatnost (uključujući pisanje, predavanje ili pružanje stručnih savjeta), ako
ukupna naknada u kalendarskoj godini iznosi više od 5 000 EUR.
Dio (F): udio u bilo kojem poduzeću ili partnerstvu ako to ima moguće posljedice na javnu politiku ili ako zbog
takvih udjela zastupnik ima primjetan utjecaj na poslovanje tijela o kojemu je riječ.
Dio (G): svaka financijska pomoć ili pomoć u osoblju ili stvarima koju zastupnik dobiva uz sredstva koja pruža
Parlament i koju mu u vezi s političkim djelovanjem dodjeljuju treće osobe, čiji se identitet otkriva.
Dio (H): svaki drugi financijski interes koji bi mogao utjecati na obnašanje dužnosti zastupnika.
Dio (I): sve dodatne informacije koje zastupnik želi pružiti.
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4. UPRAVA

Administrativni odjel zastupnika (sa sjedištem u Bruxellesu i Luxembourgu) u
Glavnoj upravi predsjedništva djeluje kao Tajništvo Savjetodavnog odjela te je
nadležna služba u skladu s člancima 2., 3., 4. i 9. Provedbenih mjera Kodeksa
ponašanja:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europski parlament
Tajništvo, Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika
Rue Wiertz 60
PHS 07B046
B-1047 Bruxelles
Belgija


