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PRIEKŠVĀRDS

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksa finansiālo interešu un interešu konfliktu
jomā (Eiropas Parlamenta Reglamenta I pielikums) 7. panta 6. punktā ir noteikts, ka
„Padomdevēja komiteja publicē gada ziņojumu par savu darbību”.

Tā kā 2014. gadā notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas, pusgada ziņojumu par
laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam pieņēma 2014. gada 30. jūnijā.

Šis pusgada ziņojums par Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos
darbību aptver laikposmu no 2014. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, un komiteja to
pieņēma 2015. gada 2015. gada 24. februārī.

Satura rādītājs

1. Pamatinformācija

2. Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos
2.1. Sastāvs un uzdevumi
2.2. Priekšsēdētājs
2.3. 2014. un 2015. gada sanāksmes
2.4. Gada laikā paveiktais darbs

3. Ar Rīcības kodeksu saistītās darbības
3.1. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra
3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana

4. Administrācija



3

Kopsavilkums

Šajā ziņojumā skatīta 2014. gada otrā puse — laikpoms pēc tam, kad pēc Eiropas
Parlamenta vēlēšanām 2014. gada maijā un astotā sasaukuma sākuma 2014. gada
1. jūlijā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs iecēla Padomdevējas komitejas locekļus.

Saprotams, ka visvairāk laika un uzmanības jaunieceltā Padomdevēja komiteja veltīja
abiem saviem pamatuzdevumiem, proti, konsultēt priekšsēdētāju un sniegt
norādījumus deputātiem, kā interpretēt un piemērot Rīcības kodeksu, deputātu
lūgumus izskatot konfidenciāli 30 dienās.

Padomdevēja komiteja centās arī uzlabot deputātiem sniegtos pakalpojumus,
saglabājot administratīvo slogu pēc iespējas mazāku. Tā pievērsa arī īpašu uzmanību
informētības uzlabošanai par Rīcības kodeksu gan Parlamentā, gan ārpus tā. Šajā
sakarā jāuzsver aizvien lielākā šo centienu starptautiskā dimensija.

Turklāt kopš pašas pirmās astotā sasaukuma dienas deputātu iesniegtajām finansiālo
interešu deklarācijām ir veikta vispārēja ticamības pārbaude. Pildot šo pārraudzības
uzdevumu atbilstoši Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumiem, kas stājās spēkā pirms
četriem gadiem, tika konstatēts, ka vismaz 58 deputāti iesnieguši neskaidras
deklarācijas, un par tām tika lūgti precizējumi.

Turklāt 85 deputāti iesniedza 89 atjauninātas deklarācijas, veicot parasto
atjaunināšanas pienākumu. Šajās atjauninātajās deklarācijās kopā bija 150 izmaiņas,
proti, dažos gadījumos vienā atjaunināšanā mainīta vairāk nekā viena informācijas
vienība.
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1. PAMATINFORMĀCIJA

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Tajā ir noteikti pamatprincipi, kas paredz, ka deputāti rīkojas tikai sabiedrības
interesēs un darbā ievēro neitralitāti, integritāti, atklātību, rūpību, godīgumu un
atbildību, kā arī ievēro iestādes reputāciju.

Rīcības kodeksā ir definēts interešu konflikts un tas, kā deputātiem interešu konflikta
gadījumā jārīkojas, un tajā ir ietverti noteikumi, piemēram, par bijušo deputātu
profesionālo darbību.

Rīcības kodeksā ir noteikts deputātu pienākums iesniegt detalizētu finansiālo interešu
deklarāciju.

Deputātiem ir arī jādeklarē sava dalība pasākumos, ko organizē trešās personas.

Šie informācijas sniegšanas pienākumi atspoguļo Rīcības kodeksa stingros
pārredzamības noteikumus un standartus. Deputātu deklarācijās sniegtā informācija ir
pieejama viņu individuālajās profila lapās Parlamenta tīmekļa vietnē.

Deputātiem ir arī pienākums ziņot par dāvanām, ko viņi saņēmuši, oficiāli pārstāvot
Parlamentu, saskaņā ar Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumos paredzētajiem
nosacījumiem. Šādas dāvanas dokumentē dāvanu reģistrā.

Parlamenta priekšsēdētājs var noteikt sankciju pret jebkuru deputātu, kurš pārkāpis
Rīcības kodeksu. Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo par minēto sankciju, un
informācija par to ir publiski pieejama Parlamenta tīmekļa vietnē līdz sasaukuma
beigām.

2. PADOMDEVĒJA KOMITEJA DEPUTĀTU RĪCĪBAS JAUTĀJUMOS

2.1. Sastāvs un uzdevumi

Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos tika izveidota ar Rīcības kodeksa
7. panta 1. punktu. Saskaņā ar 7. panta 2. punktu komitejā ir „pieci deputāti, kurus,
ņemot vērā deputātu pieredzi un politisko līdzsvaru, Parlamenta priekšsēdētājs savu
pilnvaru sākumā ieceļ no Konstitucionālo jautājumu komitejas un Juridiskās
komitejas prezidiju locekļu un koordinatoru vidus”.
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Padomdevējas komitejas locekļi ir:

 Danuta Maria Hübner (PPE, Polija);

 Mady Delvaux (S&D, Luksemburga);

 Sajjad Karim (ECR, Apvienotā Karaliste);

 Jean-Marie Cavada (ALDE, Francija) un

 Jiří Maštálka (GUE, Čehijas Republika).

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 3. punktu „Parlamenta priekšsēdētājs savu
pilnvaru sākumā ieceļ arī Padomdevējas komitejas rezerves locekļus, proti, vienu no
katras politiskās grupas, kas nav pārstāvēta Padomdevējā komitejā”.

Padomdevējas komitejas rezerves locekļi ir:

 Heidi Hautala (Verts/ALE, Somija) un

 Laura Ferrara (EFDD, Itālija).

Jāpiezīmē, ka sākotnēji komitejas loceklis no ALDE grupas bija Francisco Sosa
Wagner (Spānija). Tā kā F. Sosa Wagner 2014. gada 19. oktobrī nolika Eiropas
Parlamenta deputāta mandātu, Parlamenta priekšsēdētājs par Padomdevējas komitejas
locekli iecēla Jean-Marie Cavada.

Padomdevējas komitejas uzdevums ir izvērtēt varbūtējos pārkāpumus, par kuriem tai
ziņojis Parlamenta priekšsēdētājs, un sniegt deputātiem norādījumus par kodeksa
interpretēšanu un piemērošanu. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti konfidenciāli, un
deputātiem ir tiesības balstīties uz šiem norādījumiem, kurus sniedz 30 dienu laikā.

Pilnvaru termiņa sākumā vairāki deputāti izteikuši bažas par šīs komitejas procedūru
konfidencialitātes aizsardzību.
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Šo jautājumu risināt uzreiz uzņēmās komitejas priekšsēdētājs, kas to apsprieda ar
Parlamenta priekšsēdētāju. Patlaban konfidencialitātes pastāvīgas un stingras
ievērošanas nodrošināšanai tiek ieviestas formālas procedūras. Proti, visiem
deputātiem, palīgiem un personālam, kas piedalās komitejas sanāksmēs, būs
jāparaksta konfidencialitātes deklarācija, deputātiem būs jāizraugās viens palīgs, kas
ir tiesīgs apmeklēt sanāksmes; un komitejas locekļiem dokumentus nosūtīs nevis pa
elektronisko pastu, bet aizzīmogotā aploksnē.

2.2. Priekšsēdētājs

Rīcības kodeksa 7. panta 2. punktā noteikts: „Katrs Padomdevējas komitejas loceklis
uzņemas tās vadību uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā.” Izveidošanas sanāksmē,
kas notika 2012. gada 7. martā, Padomdevēja komiteja vienojās: „Principā rotācija
notiek lejupejošā secībā atkarībā no to politisko grupu lieluma, kuru locekļi veido
Padomdevēju komiteju.”1

Taču nepārtrauktības nolūkā Parlamenta priekšsēdētājs pirmo pusgadu ieņemt
komitejas priekšsēdētāja amatu lūdza S. Karim. S. Karim ir vienīgais Padomdevējas
komitejas loceklis, kurš tajā darbojās jau iepriekšējā sasaukumā. Pēc tam rotācijai
vajadzētu notikt lejupejošā secībā atkarībā no to politisko grupu lieluma, kuru locekļi
veido Padomdevēju komiteju.

Attiecīgi S. Karim Padomdevēju komiteju vadījis no 2014. gada septembra līdz
2015. gada februārim. No 2015. gada marta līdz augustam priekšsēdētāja būs
D. M. Hübner (PPE). Pēc tam līdz 2016. gada februārim komiteju vadīs M. Delvaux
(S&D).
Rotācijas secībā 2016. gada martā vadību uzņemsies J.-M. Cavada (ALDE).
No 2016. gada septembra priekšsēdētāja būs J. Maštálka (GUE).

2.3. 2014. un 2015. gada sanāksmes

Astotā sasaukuma pirmajā pusgadā Padomdevējai komitejai bija četras sanāksmes.

Padomdevējas komitejas 2014. gada sanāksmju kalendārs
(2. pusgads — astotā sasaukuma sākums)

Otrdiena, 23. septembris
Otrdiena, 14. oktobris
Otrdiena, 11. novembris
Otrdiena, 9. decembris

2014. gada 23. septembra sanāksmē Padomdevēja komiteja pieņēma šādu 2015. gada
sanāksmju kalendāru.

1 Padomdevējas komitejas Reglaments, 3. pants.
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Padomdevējas komitejas 2015. gada sanāksmju kalendārs

Otrdiena, 20. janvāris
Otrdiena, 24. februāris
Otrdiena, 24. marts2

Otrdiena, 14. aprīlis
Otrdiena, 26. maijs
Otrdiena, 23. jūnijs
Otrdiena, 14. jūlijs
Otrdien, 22. septembris3

Otrdiena, 13. oktobris
Otrdiena, 10. novembris
Otrdiena, 8. decembris

2.4. Gada laikā paveiktais darbs

2.4.(i) Iespējamie Rīcības kodeksa pārkāpumi

Astotā sasaukuma pirmajā pusgadā Parlamenta priekšsēdētājs kodeksa 8. panta
1. punktā paredzētajā procedūrā Padomdevēju komiteju neinformēja ne par vienu
iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu.

To var viegli izskaidrot ar proaktīvo pieeju, kas piemērota 751 jaunievēlētajam vai
atkārtoti ievēlētajam deputātam, jo īpaši attiecībā uz finansiālo interešu deklarācijas
iesniegšanu (sk. 3.2. punktu). Šajā sakarā jāuzsver, ka Padomdevējas komitejas
galvenais mērķis ir palīdzēt deputātiem izpildīt informācijas sniegšanas pienākumus,
nevis meklēt ieganstu viņu sodīšanai.

2.4.(ii) Norādījumi par Rīcības kodeksa interpretēšanu un piemērošanu

Visu gadu Padomdevēja komiteja un tās sekretariāts turpināja arī palīdzēt deputātiem
Rīcības kodeksa pareizā interpretēšanā un piemērošanā, cik iespējams atvieglojot
administratīvo slogu.

Padomdevēja komiteja deputātiem 30 kalendāro dienu laikā pilnīgi konfidenciāli
sniedza norādījumus saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punktu. Tādējādi komiteja
ir turpinājusi precizēt noteikumu interpretāciju.

Padomdevēja komiteja, piemēram, ir precizējusi, kā rīkoties ar pieklājības dāvanām,
pat ja to vērtība nesasniedz 150 euro slieksni, sniedzot norādījumus attiecīgajam
deputātam, kā šādās situācijās vispusīgi un pārredzami izpildīt informācijas
sniegšanas pienākumu. Tā ir arī sīkāk skaidrojusi informācijas sniegšanas
pienākumus, kas attiecas uz deputātiem, kuri līdztekus darbam Parlamentā ieņem arī
ārējus amatus.

2 Priekšsēdētāju rotācija — no S. Karim (ECR) vadību pārņem Danuta Maria Hübner (PPE).
3 Priekšsēdētāju rotācija — no Danuta Maria Hübner (PPE) vadību pārņem Mady Delvaux (S&D).
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2.4.(iii) Labāki deputātiem sniegtie pakalpojumi un lielāka informētība par
Rīcības kodeksu

Pārredzamības prasības, kas noteiktas Rīcības kodeksā, ir stingras, taču Padomdevēja
komiteja ir centusies deputātu administratīvo slogu saglabāt pēc iespējas mazāku.

Kopš Padomdevējas komitejas izveides 2012. gada martā praktiskās vadlīnijas, ko tā
sniegusi deputātiem, ir apkopotas lietošanas pamācībā, kas pieejama Parlamenta
tīmekļa vietnē visās oficiālajās valodās4.

Pirmajā sanāksmē 2014. gada 23. septembrī Padomdevēja komiteja uzdeva savam
sekretariātam izplatīt visiem jaunievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem brošūru,
kurā iekļauta ne tikai minētā lietošanas pamācība, bet arī īss pārskats par komitejas
būtību un funkcijām, kā arī visi attiecīgie dokumenti un veidlapas. Turklāt
Padomdevējas komitejas uzdevumā sekretariāta pārstāvji visu gadu ir snieguši
vairākas prezentācijas deputātiem, viņu palīgiem un politisko grupu darbiniekiem.
Izmantodama šādu proaktīvu pieeju, komiteja ir palielinājusi informētību par Rīcības
kodeksu un samazinājusi tā neievērošanas risku.

Turklāt Padomdevējas komitejas centieni piedāvāt labākus pakalpojumus un palielināt
informētību ir ieguvuši arī starptautisku dimensiju. Septembra nogalē komitejas
priekšsēdētājs S. Karim tikās ar Čīles un Meksikas parlamentu deputātu un augsta
līmeņa ierēdņu delegāciju, kas vēlējās iepazīties ar komitejas darbu atklātības un
ētikas jomā.

3. AR RĪCĪBAS KODEKSU SAISTĪTĀS DARBĪBAS

3.1. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra

Prezidijs 2013. gada 15. aprīlī pieņēma Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumus.
Noteikumi stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā — bez atpakaļejoša spēka —, un tajos
precizēta kodeksa 5. panta par „dāvanām vai līdzīgiem labumiem” darbības joma.

Īstenošanas noteikumos paredzēts, ka deputātiem ir pienākums paziņot par ikvienu
dāvanu, kas saņemta, oficiāli pārstāvot Parlamentu, tā priekšsēdētājam un informēt
par dalību trešo personu rīkotos pasākumos, ja trešā persona atlīdzina viņu ceļa un
uzturēšanās izdevumus vai veic tiešus šādu izdevumu maksājumus.

Turklāt īstenošanas noteikumu 9. pantā paredzēta deputātu finansiālo interešu
deklarāciju kontroles procedūra:

„Ja ir pamats uzskatīt, ka deklarācijā iekļautā informācija ir nepārprotami kļūdaina,
neprecīza, nesalasāma vai nesaprotama, kompetentais dienests precizitātes nolūkā un,
rīkojoties priekšsēdētāja vārdā, veic vispārēju ticamības pārbaudi un to dara pienācīgā
termiņā, lai dotu deputātam iespēju paust savu nostāju. Ja pēc šādas pārbaudes

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC_Users_Guide_draft4web_LV_rev.pdf.
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skaidrība netiek gūta un jautājums netiek atrisināts, priekšsēdētājs pieņem lēmumu
par turpmāku procedūru saskaņā ar Rīcības kodeksa 8. pantu.”

Ar Parlamenta ģenerālsekretāra 2013. gada 22. aprīļa lēmumu Prezidentūras
ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa ir noteikta par kompetento
dienestu, kas priekšsēdētāja vārdā veic šīs vispārējās ticamības pārbaudes.

Pēc 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām un jaunievēlēto deputātu finansiālo
interešu deklarāciju saņemšanas Deputātu administrācijas nodaļa 2014. gada rudenī
sakarā ar šīm vispārējās ticamības pārbaudēm neoficiāli sazinājās ar vismaz
58 deputātiem:

 ar 41 atkārtoti ievēlētu deputātu, kuri bija iesnieguši neaizpildītu deklarāciju
vai kuru deklarācijās nebija pilnībā vai vispār aizpildīta A sadaļa;

 11 jaunievēlētiem deputātiem, kas bija iesnieguši deklarāciju ar neaizpildītu
A sadaļu, un

 6 jaunievēlētiem deputātiem, kas bija iesnieguši neaizpildītu deklarāciju.

Pirmās sazināšanās rezultātā 53 lietas tika ātri atrisinātas, t. i., attiecīgie deputāti vai
nu iesniedza labotu deklarāciju, vai arī sniedza skaidrojumus ar pietiekamu
pamatojumu, kāpēc viņu sākotnēji iesniegtās deklarācijas nevajadzētu mainīt.

Pārējiem pieciem deputātiem Parlamenta priekšsēdētājs oktobrī nosūtīja oficiālu
vēstuli, un pēc tam viņi pienācīgi izlabojas savas deklarācijas.

3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana

Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktā noteikts: „Lai nodrošinātu pārredzamību, Eiropas
Parlamenta deputāti, būdami personiski atbildīgi, iesniedz priekšsēdētājam finansiālo
interešu deklarāciju pirms tās pirmās sesijas beigām, kura seko Eiropas Parlamenta
vēlēšanām (..).”

Līdz astotā sasaukuma pirmās pēc Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanām
notikušās sesijas (1.–3. jūlijs) beigām sākotnējo deklarāciju bija iesnieguši
750 deputāti. Vienīgais deputāts, kurš to nebija izdarījis, saņēma Parlamenta
priekšsēdētāja atgādinājumu un nekavējoties iesniedza deklarāciju.

Turklāt 4. panta 1. punktā deputātiem noteikts pienākums finansiālo interešu
deklarāciju iesniegt „sasaukuma darbības laikā 30 dienās pēc Parlamenta deputāta
pienākumu izpildes sākšanas”. 2014. gada otrā pusgada laikā Parlamenta
priekšsēdētajs saņēma 13 jaunas deklarācijas, ko, ievērojot šim nolūkam noteikto
termiņu, iesniedza 13 jauni deputāti.

Visbeidzot, 4. panta 1. punktā ir paredzēts, ka deputāti „informē priekšsēdētāju par
visām viņu deklarāciju ietekmējošām izmaiņām 30 dienu laikā pēc tam, kad tās
notikušas”.
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Pusgada laikā priekšsēdētājam tika iesniegtas 85 deputātu 89 atjauninātas
deklarācijas. Skaitļu nesakritības cēlonis ir tas, ka četri deputāti savu deklarāciju
iesniedza divreiz.

Šajās atjauninātajās deklarācijās kopā bija 150 izmaiņas, proti, dažos gadījumos vienā
atjaunināšanā mainīta vairāk nekā viena informācijas vienība.

Būtībā ar ievērojamu pārsvaru visvairāk mainītās bija A, D un I sadaļas ar attiecīgi 44,
42 un 18 izmaiņām.

Diagrammā var redzēt visa gada laikā veikto izmaiņu sadalījumu pa sadaļām.
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EP deputātu veikto izmaiņu sadalījums pēc sadaļām

Number of
modifications

EP deputātu veikto izmaiņu sadalījums pēc sadaļām
Izmaiņu skaits

A sadaļa: profesionālā darbība trīs gadu laikā pirms stāšanās Parlamenta deputāta amatā un līdzdalība šajā laikā
uzņēmumu, NVO, asociāciju vai jebkādu citu juridiski dibinātu struktūru padomēs vai valdēs.
B sadaļa: alga, kas saņemta, īstenojot pilnvaras citā parlamentā.
C sadaļa: regulāra atalgota darbība, kas tiek veikta līdzās EP deputāta pienākumiem, algota darbinieka vai
pašnodarbinātas personas statusā.
D sadaļa: līdzdalība uzņēmumu, NVO, asociāciju vai jebkādu citu juridiski dibinātu struktūru padomēs vai valdēs
vai arī jebkāda cita darbība, kas tiek veikta ārpus Parlamenta, saņemot atalgojumu vai bez tā.
E sadaļa: atalgota gadījuma rakstura darbība ārpus Parlamenta (tostarp literārā darbība, lekciju lasīšana vai
eksperta darbs), ja kopējais atalgojums kalendārajā gadā pārsniedz EUR 5000.
F sadaļa: līdzdalība uzņēmumā vai partnerība, ja ir iespējama ietekme uz sabiedrisko politiku vai ja šī līdzdalība
deputātam ļauj būtiski ietekmēt attiecīgās struktūras darījumus.
G sadaļa: jebkāda finansiāla palīdzība vai palīdzība saistībā ar darbiniekiem vai materiālajiem līdzekļiem, kuru
deputāts papildus Parlamenta atbalstam saņem no trešām personām saistībā ar savu politisko darbību, norādot šīs
trešās personas.
H sadaļa: jebkādas citas finanšu intereses, kas varētu ietekmēt deputāta pienākumu pildīšanu.
I sadaļa: jebkura cita papildinformācija, ko deputāts vēlas sniegt.
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4. ADMINISTRĀCIJA

Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa (kas atrodas Briselē
un Luksemburgā) darbojas kā Padomdevējas komitejas sekretariāts, un tā ir
kompetentais dienests atbilstoši Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 2., 3., 4. un
9. pantam:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgium


