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SŁOWO WSTĘPNE

Artykuł 7 ust. 6 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (załącznik I do Regulaminu
Parlamentu Europejskiego) stanowi, że „[k]omitet doradczy publikuje sprawozdanie
roczne z podjętych działań”.

W związku z tym, że wybory do Paramentu Europejskiego odbyły się w 2014 r.,
sprawozdanie półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
zostało przyjęte w dniu 30 czerwca 2014 r.

Niniejsze sprawozdanie półroczne z działań komitetu doradczego ds. postępowania
posłów obejmuje okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. i zostało przyjęte przez
komitet w dniu 24 lutego 2015 r.
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Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie dotyczy drugiego półrocza 2014 r., w którym w następstwie
wyborów europejskich w maju 2014 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego
mianował członków komitetu doradczego i w którym z dniem 1 lipca 2014 r.
rozpoczęła się 8. kadencja Parlamentu.

Oczywiście nowo mianowany komitet doradczy poświęcił większość czasu i uwagi
swoim dwóm głównym zadaniom, a mianowicie doradzaniu przewodniczącemu i
udzielaniu posłom porad w interpretacji i stosowaniu kodeksu postępowania, w
drodze poufnego rozpatrywania ich wniosków w terminie 30 dni.

Komitet doradczy dążył również do udoskonalenia świadczonych posłom usług,
dbając przy tym, by obciążenia administracyjne były jak najmniejsze. Poświęcił także
specjalną uwagę szerzeniu znajomości kodeksu postępowania, zarówno wewnątrz
instytucji, jak i poza nią. W tym względzie należy podkreślić coraz większy wymiar
międzynarodowy tych działań.

Ponadto przeprowadzono ogólną kontrolę wiarygodności wszystkich oświadczeń
majątkowych przedstawionych przez posłów od pierwszego dnia 8. kadencji. To
zadanie kontrolne wykonywane zgodnie z przepisami wykonawczymi do kodeksu
postępowania, które zaczęły obowiązywać rok temu, pozwoliło zidentyfikować
niejasności w oświadczeniach co najmniej 58 posłów i zwrócić się do nich o
wyjaśnienia.

Ponadto 85 posłów przedłożyło 89 oświadczeń w ramach zwykłych obowiązków
dotyczących aktualizacji. Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 150 zmian,
tj. w niektórych przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.
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1 KONTEKST

Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie w dniu
1 stycznia 2012 r.

Określa on zasady przewodnie pracy posłów, zgodnie z którymi posłowie działają
wyłącznie w interesie publicznym oraz kierują się bezinteresownością, uczciwością,
otwartością, starannością, rzetelnością, odpowiedzialnością i poszanowaniem
reputacji Parlamentu.

Kodeks postępowania definiuje konflikty interesów i określa, w jaki sposób posłowie
powinni postępować w ich przypadku, zawiera też przepisy dotyczące np. działalności
zawodowej byłych posłów.

Nakłada on na posłów obowiązek przedłożenia szczegółowego oświadczenia
majątkowego.

Posłowie mają również obowiązek deklarowania udziału w wydarzeniach
organizowanych przez strony trzecie.

Ten obowiązek ujawniania informacji wynika z rygorystycznych przepisów i norm
dotyczących przejrzystości, określonych w kodeksie postępowania. Informacje
przekazane przez posłów w oświadczeniach można znaleźć w indywidualnych
profilach posłów na stronach internetowych Parlamentu.

Połowie muszą także powiadamiać o prezentach, które otrzymują, gdy oficjalnie
reprezentują Parlament, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach
wykonawczych do kodeksu postępowania. Takie prezenty odnotowuje się w rejestrze
prezentów.

Na posła, który naruszył przepisy kodeksu postępowania, przewodniczący może
nałożyć sankcję. Sankcja ta jest podawana do wiadomości przez przewodniczącego na
posiedzeniu plenarnym oraz publikowana na stronach internetowych Parlamentu,
gdzie widnieje przez pozostały okres kadencji parlamentarnej.

2 KOMITET DORADCZY DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW

2.1 Skład i zadania

Komitet doradczy ds. postępowania posłów ustanowiono w art. 7 ust. 1 kodeksu
postępowania. Zgodnie z art. 7 ust. 2 „[w] skład komitetu doradczego wchodzi pięciu
członków mianowanych przez Przewodniczącego na początku jego kadencji
i wybranych spośród członków prezydiów i koordynatorów Komisji Spraw
Konstytucyjnych i Komisji Prawnej, z należytym uwzględnieniem doświadczenia
posłów i równowagi politycznej”.
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Członkowie komitetu doradczego:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polska);

 Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg);

 Sajjad KARIM (ECR, Zjednoczone Królestwo);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francja); oraz

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Republika Czeska).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 kodeksu postępowania „[n]a początku swojej kadencji
Przewodniczący mianuje również rezerwowych członków komitetu doradczego, po
jednym z każdej grupy politycznej niemającej przedstawiciela w komitecie
doradczym […]”.

Członkowie rezerwowi komitetu doradczego:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia); oraz

 Laura FERRARA (EFDD, Włochy).

Należy zauważyć, że pierwotnie członkiem komitetu z ramienia grupy ALDE był
Francisco SOSA WAGNER (Hiszpania). Ponieważ F. SOSA WAGNER zrezygnował
z mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 19 października
2014 r., przewodniczący mianował następnie Jeana-Marie CAVADĘ na członka
komitetu doradczego.

Zadania komitetu polegają na ocenie domniemanych naruszeń zgłaszanych przez
przewodniczącego oraz na udzielaniu posłom porad w kwestii interpretacji
i stosowania kodeksu. Wnioski skierowane przez posłów są traktowane jako poufne,
a posłowie mają prawo polegać na wspomnianych poradach, które są przedstawiane
w ciągu 30 dni.

Na początku kadencji wielu posłów wyraziło troskę w związku z kwestią zapewnienia
poufności prac komitetu. Kwestia ta została niezwłocznie podjęta przez urzędującego
przewodniczącego komitetu, który omówił ją z przewodniczącym PE. Na obecnym
etapie formalne procedury są wdrażane w celu zapewnienia ciągłego ścisłego
przestrzegania zasady poufności. W szczególności wszyscy posłowie, asystenci i
personel biorący udział w posiedzeniach komitetu są zobowiązani do podpisania
deklaracji poufności, posłowie muszą wskazać jednego asystenta, który jest
uprawniony do udziału w tych posiedzeniach, natomiast dokumenty są przekazywane
członkom komitetu w zapieczętowanej kopercie, a nie za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

2.2 Przewodnictwo

Zgodnie z art. 7 ust. 2 kodeksu postępowania „[k]ażdy członek komitetu doradczego
pełni przez okres sześciu miesięcy funkcję przewodniczącego, która ma charakter
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rotacyjny”. Na posiedzeniu inauguracyjnym w dniu 7 marca 2012 r. komitet doradczy
zgodził się, że „zasadniczo rotacja następuje w porządku malejącym według
wielkości grup politycznych, których członkowie należą do komitetu doradczego”1.

Przewodniczący zwrócił się jednak do S. Karima (ECR), by dla zachowania ciągłości
sprawował funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego w tym pierwszym półroczu.
Karim jest w istocie jedynym członkiem obecnego komitetu doradczego, który
wchodził już w skład komitetu doradczego w poprzedniej kadencji. Rotacja powinna
następnie przebiegać w porządku malejącym według wielkości grup politycznych,
których członkowie należą do komitetu doradczego.

W konsekwencji S. Karim przewodniczy komitetowi doradczemu od września 2014 r.
do lutego 2015 r. Hübner (PPE) będzie następnie pełnić obowiązki przewodniczącej
od marca do sierpnia 2015 r. Delvaux (S&D) zastąpi ją w pełnieniu tej funkcji do
lutego 2016 r. Cavada (ALDE) obejmie rotacyjne przewodnictwo od marca 2016 r.
Maštálka (GUE) zostanie zaś urzędującym przewodniczącym od września 2016 r.

2.3 Posiedzenia w latach 2014–2015

W pierwszym półroczu 8. kadencji Paramentu komitet doradczy zebrał się
czterokrotnie.

Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2014 r.
(2. półrocze – początek 8. kadencji parlamentarnej)

Wtorek 23 września
Wtorek 14 października
Wtorek 11 listopada
Wtorek 9 grudnia

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r. komitet doradczy przyjął także
następujący kalendarz posiedzeń na rok 2015.

1 Regulamin komitetu doradczego, art. 3.
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Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2015 r.

Wtorek 20 stycznia
Wtorek 24 lutego
Wtorek 24 marca2

Wtorek 14 kwietnia
Wtorek 26 maja
Wtorek 23 czerwca
Wtorek 14 lipca
Wtorek 22 września3

Wtorek 13 października
Wtorek 10 listopada
Wtorek 8 grudnia

2.4 Prace przeprowadzone w ciągu roku

2.4(i) Przypadki domniemanego naruszenia kodeksu postępowania

W pierwszym półroczu 8. kadencji przewodniczący nie zgłosił komitetowi
doradczemu w ramach procedury przewidzianej w art. 8 ust. 1 kodeksu postępowania
żadnego przypadku domniemanego naruszenia tego kodeksu.

Sytuację tę można uzasadnić proaktywnym podejściem przyjętym wobec 751 nowo
wybranych lub ponownie wybranych posłów, w szczególności w odniesieniu do
złożonych przez nich oświadczeń majątkowych (zob. pkt 3.2). W tym względzie
należy podkreślić, że głównym celem komitetu doradczego jest wspieranie posłów w
wypełnianiu spoczywających na nich obowiązków, nie zaś szukanie powodów do
zastosowania wobec nich sankcji.

2.4(ii) Porady w kwestii interpretacji i stosowania kodeksu postępowania

W minionym roku komitet doradczy i jego sekretariat starał się nadal udzielać posłom
porad w kwestii prawidłowej interpretacji i stosowania kodeksu postępowania, w
miarę możliwości zmniejszając obciążenia administracyjne.

Komitet doradczy udzielał posłom wskazówek, z zachowaniem pełnej poufności
i w ciągu 30 dni kalendarzowych, zgodnie z art. 7 ust. 4 kodeksu. W ten sposób
dostarczał bardziej szczegółowej interpretacji przepisów.

2 Rotacja funkcji przewodniczącego: Danuta Maria Hübner (PPE) przejmie funkcję po S. Karimie
(ECR).
3 Rotacja funkcji przewodniczącego: Mady Delvaux (S&D) przejmie funkcję po Danucie Marii Hübner
(PPE).
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Wyjaśnił na przykład szczegółowo, jak postępować z grzecznościowymi prezentami,
nawet jeśli ich szacunkowa wartość nie przekracza 150 EUR, doradzając posłom,
których to dotyczy, jak w takich sytuacjach wywiązać się z obowiązku ujawniania
informacji w wyczerpujący i przejrzysty sposób. Komitet wyjaśnił ponadto, jakie
obowiązki w zakresie ujawniania informacji spoczywają na posłach, którzy
podejmują działalność poza parlamentem równolegle do prowadzonej przez nich
działalności parlamentarnej.

2.4(iii) Usprawnienie świadczonych posłom usług i szerzenie znajomości kodeksu
postępowania

Wymogi dotyczące przejrzystości określone w kodeksie postępowania są
rygorystyczne, lecz komitet doradczy stara się jak najbardziej ograniczać obciążenia
administracyjne nakładane na posłów.

Od czasu, gdy w marcu 2012 r. ustanowiono komitet doradczy, praktyczne porady
udzielone przez niego posłom zebrano w podręczniku, który jest dostępny na stronach
internetowych Parlamentu4 we wszystkich językach urzędowych.

Podczas posiedzenia inauguracyjnego w dniu 23 września 2014 r. komitet doradczy
zlecił swojemu sekretariatowi rozpowszechnienie wśród nowo wybranych posłów do
Parlamentu Europejskiego broszury zawierającej nie tylko podręcznik, ale również
krótką prezentację komitetu i jego działalności oraz wszystkie odnośne dokumenty i
formularze. Ponadto na zlecenie komitetu doradczego członkowie sekretariatu
dokonali w ciągu roku szeregu prezentacji skierowanych do posłów, asystentów
parlamentarnych i pracowników grup politycznych. Stosując to proaktywne podejście,
komitet zdołał poprawić znajomość kodeksu postępowania i ograniczył ryzyko jego
nieprzestrzegania.

Ponadto wysiłki komitetu doradczego zmierzające do poprawienia jakości usług i
poprawy znajomości kodeksu zyskały również wymiar międzynarodowy. Pod koniec
września urzędujący przewodniczący S. Karim spotkał się z delegacją posłów z Chile
i Meksyku oraz z wysokimi rangą urzędnikami, którzy zwrócili się o informacje na
temat prac komitetu dotyczących otwartości i etyki.

3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA

3.1 Procedura monitorowania oświadczeń majątkowych posłów

W dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium przyjęło przepisy wykonawcze do kodeksu
postępowania. Weszły one w życie w dniu 1 lipca 2013 r., bez mocy wstecznej,
i wyjaśniają zakres art. 5 kodeksu postępowania, dotyczącego „prezentów lub
podobnych korzyści”.

4 http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_PL.doc
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W przepisach wykonawczych przewidziano, że posłowie mają obowiązek
informowania przewodniczącego o prezentach, jakie otrzymali, oficjalnie
reprezentując Parlament, a także powiadamiania o swoim udziale w wydarzeniach
organizowanych przez strony trzecie, w przypadku gdy to strony trzecie dokonują
zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania lub pobytu posłów lub bezpośrednio
pokrywają takie koszty.

Ponadto art. 9 przepisów wykonawczych przewiduje procedurę monitorowania
oświadczeń majątkowych posłów:

„Jeżeli istnieją podstawy pozwalające sądzić, że oświadczenie zawiera wyraźnie
błędne, niepoważne, nieczytelne lub niezrozumiałe informacje, właściwe służby –
działając w imieniu przewodniczącego – przeprowadzają kontrolę wiarygodności
w celu wyjaśnienia sprawy w rozsądnym terminie, tym samym zapewniając posłowi
możliwość zareagowania. W przypadku, gdy taka kontrola nie doprowadzi do
wyjaśnienia ani rozstrzygnięcia sprawy, przewodniczący podejmuje decyzję
o dalszych działaniach zgodnie z art. 8 kodeksu postępowania”.

Decyzją sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dział do
Spraw Administracyjnych Posłów w Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu
Przewodniczącego został wyznaczony jako właściwy do wykonywania tej kontroli
wiarygodności w imieniu przewodniczącego.

W następstwie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. oraz przedstawienia
przez nowo wybranych posłów ich oświadczeń majątkowych Dział do Spraw
Administracyjnych Posłów we wrześniu 2014 r. skontaktował się nieoficjalnie z
przynajmniej 58 posłami w ramach ogólnej kontroli wiarygodności:

 41 posłów nie wypełniło oświadczenia lub część (A) oświadczenia
pozostawała pusta bądź niekompletna;

 11 posłów przedstawiło oświadczenia, których część (A) nie została
wypełniona; oraz

 6 nowych posłów przedłożyło niewypełnione oświadczenia.

W wyniku tego pierwszego kontaktu 53 sprawy zostały niezwłocznie rozwiązane, co
oznacza, że zainteresowani posłowie przedłożyli poprawione oświadczenie lub
przedstawili wyjaśnienia, w których należycie uzasadniali, dlaczego ich pierwotne
oświadczenie powinno pozostać niezmienione.

Z pięcioma pozostałymi posłami skontaktowano się ponownie w październiku za
pośrednictwem oficjalnego pisma przewodniczącego, w związku z czym poprawili
oni swoje oświadczenia w sposób, który uznano za zadowalający.

3.2 Składanie przez posłów oświadczeń majątkowych

Jak stanowi art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania „[d]la celów przejrzystości przed
końcem pierwszej sesji miesięcznej po zakończonych wyborach do Parlamentu
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Europejskiego […] posłowie do Parlamentu Europejskiego na osobistą
odpowiedzialność składają Przewodniczącemu oświadczenie majątkowe […]”.

Przed końcem pierwszej sesji miesięcznej w 8. kadencji (1–3 lipca), która odbyła się
po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., 750 posłów przedstawiło
oryginały oświadczeń. Jedyny poseł, który tego nie uczynił, otrzymał przypomnienie
od przewodniczącego, po czym niezwłocznie przedłożył oświadczenie.

Ponadto na mocy art. 4 ust. 1 posłowie są zobowiązani do przełożenia swoich
oświadczeń majątkowych „w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia pełnienia
mandatu w Parlamencie”. W drugim półroczu 2014 r. 13 posłów pełniących mandat
po raz pierwszy przedstawiło przewodniczącemu 13 nowych oświadczeń, każde z
nich w terminie przewidzianym w tym celu.

Ponadto art. 4 ust. 1 przewiduje, że posłowie „informują Przewodniczącego
o wszelkich zmianach mających wpływ na ich oświadczenie majątkowe w terminie
do 30 dni po zaistnieniu takiej zmiany.”

W ciągu omawianego półrocza 85 posłów przedłożyło przewodniczącemu 89
uaktualnionych oświadczeń. Różnica w danych liczbowych wynika z faktu, że 4
posłów uaktualniło dwukrotnie swoje oświadczenia.

Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 150 zmian, tj. w niektórych
przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.

Co do treści – części (A), (D) i (I) były zmieniane najczęściej, z liczbą zmian
odpowiednio 44, 42 i 18.

Poniższy wykres przedstawia liczbę wprowadzanych w ciągu roku zmian do
poszczególnych części.
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Podział ze względu na rodzaj zmian naniesionych przez posłów
do PE

Liczba zmian

Część A: Działalność zawodowa posła, jaką prowadził on w okresie 3 lat poprzedzających jego wybór do
Parlamentu, oraz jego członkostwo w tym okresie w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną.
Część B: Wynagrodzenia otrzymane z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie.
Część C: Wszelka regularna działalność, którą poseł prowadzi równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą
otrzymuje wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy wykonuje ją jako pracownik najemny, czy też jako osoba
prowadząca działalność na własny rachunek.
Część D: Członkostwo w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną lub prowadzenie przez posła wszelkiej innej
działalności zewnętrznej, zarówno tej, za którą otrzymuje wynagrodzenie, jak i tej, którą wykonuje nieodpłatnie.
Część E: Wszelka wynagradzana okazjonalna działalność zewnętrzna (w tym działalność pisarska, działalność
w charakterze wykładowcy lub w charakterze eksperta), jeżeli w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie
przekracza kwotę 5 000 EUR.
Część F: Wszelki udział w przedsięwzięciu lub partnerstwie, który może mieć potencjalne skutki w zakresie
polityki publicznej lub który umożliwia posłowi wywieranie istotnego wpływu na działanie tego przedsięwzięcia
lub partnerstwa.
Część G: Wszelkie wsparcie finansowego, w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu, dodatkowego w
stosunku do środków przyznanych przez Parlament, udzielonego posłowi w ramach jego działalności politycznej
przez osoby trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych osób,
Część H: Wszelkie interesy finansowe, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie mandatu posła.
Część I: Wszelkie dodatkowe informacje, jakich poseł pragnie udzielić.

4 ADMINISTRACJA

Dział do Spraw Administracyjnych Posłów (mieszczący się w Brukseli i
Luksemburgu) w Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego jest właściwą
służbą na w rozumieniu art. 2, 3, 4 i 9 przepisów wykonawczych do kodeksu
postępowania.
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Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlament Europejski
Sekretariat, Komitet doradczy ds. postępowania posłów
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Bruksela
Belgia


