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PREDSLOV

V článku 7 ods. 6 kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti
finančných záujmov a konfliktov záujmov (príloha I k rokovaciemu poriadku
Európskeho parlamentu) sa stanovuje, že „poradný výbor uverejňuje výročnú správu
o svojich činnostiach“.

Keďže sa voľby do Európskeho parlamentu uskutočnili v roku 2014, bola polročná
správu za obdobie od 1. januára do 30. júna 2014 prijatá 30. júna 2014.

Táto polročná správa o činnosti poradného výboru pre správanie poslancov sa týka
obdobia od 1. júla do 31. decembra 2014 a výbor ju prijal 24. februára 2015.
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Zhrnutie

Táto správa sa týka druhého polroka 2014 potom, čo predseda Európskeho
parlamentu po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v máji 2014, a po
začiatku 8. volebného obdobia 1. júla 2014 vymenoval členov poradného výboru.

Novovymenovaný poradný výbor venuje samozrejme väčšinu svojho času a
pozornosti svojim dvom hlavným úlohám, t. j. radiť predsedovi a poúčať poslancov
v oblasti interpretácie a uplatňovania kódexu správania, pričom žiadosti poslancov
spracováva dôverne a do 30 dní.

Poradný výbor sa takisto usiluje o zlepšenie služieb pre poslancov, pričom sa snaží
v čo najväčšej miere znižovať administratívnu záťaž. Kladie tiež osobitný dôraz
na zvýšenie informovanosti o kódexe správania, a to tak v interiéri, ako aj v exteriéri.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť rastúci medzinárodný rozmer tohto úsilia.

Okrem toho bola vykonaná všeobecná kontrola hodnovernosti všetkých vyhlásení
o finančných záujmoch, ktoré predložili poslanci od začiatku 8. volebného obdobia.
Toto monitorovanie uskutočnené v súlade s vykonávacími opatreniami ku kódexu
správania, ktoré vstúpili do platnosti pred rokom, viedlo k identifikácii a žiadosti
o vysvetlenie nejasných vyhlásení najmenej 58 poslancov.

85 poslancov okrem toho predložilo 89 aktualizovaných vyhlásení v rámci bežných
povinností aktualizovania informácií. Tieto aktualizované vyhlásenia obsahovali
celkovo 150 zmien, t. j. v niektorých prípadoch sa v jednej aktualizácii urobila viac
ako jedna zmena.
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1 SÚVISLOSTI

Kódex správania pre poslancov Európskeho parlamentu vstúpil do platnosti 1. januára
2012.

Ako usmerňujúcu zásadu stanovuje, že poslanci konajú výlučne vo verejnom záujme
a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť,
svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči povesti tejto inštitúcie.

Kódex správania definuje konflikty záujmov a spôsob, akým by ich poslanci mali
riešiť, pričom obsahuje pravidlá týkajúce sa napríklad profesijného pôsobenia
bývalých poslancov.

Stanovuje poslancom povinnosť predkladať podrobné vyhlásenie o ich finančných
záujmoch.

Poslanci sú takisto povinní oznámiť svoju účasť na podujatiach, ktoré usporadúvajú
tretie strany.

Tieto povinnosti týkajúce sa zverejňovania zohľadňujú prísne pravidlá a normy
transparentnosti stanovené v kódexe správania. Informácie, ktoré poslanci uviedli
vo svojich vyhláseniach, sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu v sekcii
profilov jednotlivých poslancov.

Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o daroch, ktoré dostali pri oficiálnom
zastupovaní Parlamentu v súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacích
opatreniach ku kódexu správania. Takéto dary sa zapisujú do registra darov.

Každému poslancovi, ktorý poruší kódex správania, môže predseda udeliť trest. Tento
trest predseda oznámi v pléne a umiestni sa viditeľne na stránke Parlamentu, kde bude
zverejnený po zvyšok jeho volebného obdobia.

2 PORADNÝ VÝBOR PRE SPRÁVANIE POSLANCOV

2.1 Zloženie a úlohy

Poradný výbor pre správanie poslancov sa zriadil na základe článku 7 ods. 1 kódexu
správania. Podľa článku 7 ods. 2 má výbor „ päť členov, ktorých vymenuje predseda
na začiatku svojho funkčného obdobia spomedzi členov predsedníctiev
a koordinátorov Výboru pre ústavné veci a Výboru pre právne veci, pričom zohľadní
skúsenosti poslancov a politickú vyváženosť“.
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Členovia poradného výboru sú:

 pani Danuta Maria HÜBNER (PPE, Poľsko);

 pani Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 pán Sajjad KARIM (ECR, Spojené kráľovstvo);

 pán Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francúzsko); a

 pán Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Česká republika);

Podľa článku 7 ods. 3 kódexu správania, „Predseda vymenuje na začiatku svojho
funkčného obdobia aj náhradných členov poradného výboru, a to jedného za každú
politickú skupinu, ktorá nie je v poradnom výbore zastúpená[…]“.

Náhradní členovia poradného výboru sú:

 pani Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Fínsko); a

 pani Laura FERRARA (EFDD, Taliansko).

Je potrebné poznamenať, že pôvodným členom za skupinu ALDE bol Francisco
SOSA WAGNER (Španielsko). Keďže F. SOSA WAGNER sa vzdal svojho mandátu
poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 19. októbra 2014, predseda
následne vymenoval za člena poradného výboru Jeana-Mariu CAVADU.

Medzi úlohy poradného výboru patrí vyšetrovanie prípadov údajného porušenia, ktoré
mu postúpi predseda, a poskytovanie rád poslancom pri interpretácii a uplatňovaní
kódexu. Žiadosti poslancov sa riešia dôverne, pričom poslanci majú nárok na pomoc
do 30 kalendárnych dní.

Na začiatku volebného obdobia vyjadrilo niekoľko poslancov obavy v súvislosti so
zabezpečením dôvernosti postupov výboru. Touto záležitosťou sa okamžite zaoberal
úradujúci predseda, ktorý o nej hovoril s predsedom. V súčasnosti sa vykonávajú
formálne postupy, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť sa bude prísne a vždy dodržiavať.
Predovšetkým sa od všetkých členov výboru, asistentov a zamestnancov, ktorí sa
zúčastňujú schôdzí výboru, bude požadovať, aby podpísali vyhlásenie o dôvernosti;
členovia výboru budú musieť určiť jedného asistenta, ktorý bude oprávnený
zúčastňovať sa schôdzí; a dokumenty sa budú členom výboru doručovať v uzavretej
obálke a nie e-mailom.

2.2 Predsedníctvo

Ako sa zakotvuje v článku 7 ods. 2 kódexu správania, „každý člen poradného výboru
vykonáva na šesť mesiacov rotujúce predsedníctvo“. Poradný výbor sa
na ustanovujúcej schôdzi 7. marca 2012 dohodol, že táto „rotácia sa v podstate bude
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vykonávať v zostupnom poradí podľa veľkosti politickej skupiny poslancov, z ktorých
sa skladá poradný výbor“1.

Predseda však požiadal pána Karima (ECR), aby v záujme zachovania kontinuity
zastával v prvom polroku funkciu úradujúceho predsedu. Pán Karim je naozaj jediný
člen terajšieho poradného výboru, ktorý bol jeho členom už počas predchádzajúceho
volebného obdobia. Rotácia by potom mala v zostupnom poradí sledovať veľkosť
politických skupín členov poradného výboru.

Pán Karim preto predsedá poradnému výboru od septembra 2014 do februára 2015.
Pani Hübner (PPE) bude potom vykonávať funkciu úradujúcej predsedníčky od marca
do augusta 2015. Pani Delvaux (S&D) bude jej nástupkyňou do februára 2016.
Pán Cavada (ALDE)  prevezme rotujúce predsedníctvo od marca 2016.
Pán Maštálka (GUE) bude potom úradujúcim predsedom od septembra 2016.

2.3 Schôdze v rokoch 2014 a 2015

Poradný výbor sa v prvom polroku 8. volebného obdobia stretol štyrikrát.

Kalendár schôdzí poradného výboru v roku 2014
(Druhý polrok – začiatok 8. volebného obdobia)

utorok 23. septembra
utorok 14. októbra
utorok 11. novembra
utorok 9. decembra

Na svojej schôdzi 23. septembra 2014 prijal poradný výbor aj harmonogram schôdzí
na rok 2015.

Kalendár schôdzí poradného výboru v roku 2015

utorok 20. januára
utorok 24. februára
utorok 24. marca 2

utorok 14. apríla
utorok 26. mája
utorok 23. júna
utorok 14. júla
utorok 22. septembra3

1 Rokovací poriadok poradného výboru, článok 3.
2 Rotujúce predsedníctvo: Danuta Maria Hübner (PPE) prevezme funkciu po pánovi Karimovi (ECR).
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utorok 13. októbra
utorok 10. novembra
utorok 8. decembra

2.4 Práca vykonaná v priebehu roka

2.4(i) Údajné porušenia kódexu správania

V prvej polovici 8. volebného obdobia nepostúpil predseda poradnému výboru žiadny
prípad údajného porušenia kódexu správania v rámci postupu stanoveného v článku 8
ods. 1 kódexu.

Táto situácia sa dá vysvetliť aktívnym prístupom, ktorý bol prijatý voči 751 novým
alebo opätovne zvoleným poslancom, najmä pokiaľ ide o predloženie ich vyhlásení
o finančných záujmoch (pozri bod 3.2). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že
hlavným cieľom poradného výboru je pomôcť poslancom plniť si povinnosti týkajúce
sa zverejňovania, a nie hľadať dôvody sankcionovať ich.

2.4(ii) Usmernenia k výkladu a plneniu kódexu správania

Poradný výbor a jeho sekretariát v priebehu roka pokračovali vo svojom úsilí
pomáhať poslancom pri správnom výklade a uplatňovaní kódexu správania a zároveň
v maximálnej možnej miere znížiť administratívnu záťaž.

V súlade s článkom 7 ods. 4 kódexu poradný výbor poskytoval poslancom
poradenstvo dôverne a do 30 kalendárnych dní. Takto aj naďalej pokračoval
pri objasňovaní pravidiel.

Napríklad tiež objasnil, ako postupovať v prípade zdvorilostných darov, hoci je ich
odhadovaná hodnota je nižšia ako 150 EUR, čo je prahová hodnota, a poskytol
príslušnému poslancovi poradenstvo týkajúce sa toho, ako si v takejto situácii
vyčerpávajúcim a transparentným spôsobom splniť povinnosti týkajúce sa
zverejňovania. Ďalej tiež vysvetlil povinnosti týkajúce sa zverejňovania, ktoré majú
poslanci, ktorí majú popri svojej parlamentnej činnosti externé zamestnanie.

2.4(iii) Zlepšenie služieb pre poslancov a zvyšovanie informovanosti o kódexe
správania

3 Rotujúce predsedníctvo: Mady Delvaux (S&D) prevezme funkciu po Danute Marii Hübnerovej
(PPE).
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Požiadavky na transparentnosť stanovené v kódexe správania sú prísne, ale poradný
výbor sa snažil poslancom čo najviac znížiť administratívnu záťaž.

Vzhľadom na to, že poradný výbor bol založený v marci 2012, praktické usmernenia,
ktoré poskytol poslancom, boli zhrnuté do používateľskej príručky, ktorá je dostupná
na internetovej stránke Parlamentu vo 4všetkých úradných jazykoch.

Na svojom úvodnom zasadnutí 23. septembra 2014 nariadil poradný výbor
sekretariátu, aby všetkým novo zvoleným poslancom Európskeho parlamentu
rozposlal brožúru, ktorá obsahuje nielen užívateľskú príručku, ale aj krátku
prezentáciu o tom, čím výbor je a aké sú jeho činnosti, ako aj všetky príslušné
dokumenty a formuláre. Okrem toho uskutočnili členovia sekretariátu podľa pokynov
poradného výboru počas celého roka pre poslancov, asistentov poslancov a
zamestnancov politických skupín viacero prezentácií. Vďaka tomuto aktívnemu
prístupu sa zvýšila informovanosť o kódexe správania a znížilo riziko jeho
nedodržania.

Okrem toho sa vďaka úsiliu poradného výboru o ponúkanie posilnených služieb a
zvýšenie informovanosti o kódexe dosiahol medzinárodný rozmer. Koncom
septembra sa úradujúci predseda Karim stretol s delegáciou čilských a mexických
poslancov a vysokých štátnych úradníkov, ktorí chceli získať informácie o činnosti
výboru z hľadiska otvorenosti a etiky.

3 ČINNOSTI SÚVISIACE S KÓDEXOM SPRÁVANIA

3.1 Postup monitorovania vyhlásení poslancov o finančných záujmoch

Predsedníctvo prijalo 15. apríla 2013 vykonávacie opatrenia pre kódex správania.
Tieto opatrenia vstúpili do platnosti 1. júla 2013 bez spätnej účinnosti, pričom
objasnili rozsah pôsobnosti článku 5 kódexu s názvomDary a podobné výhody..

Vo vykonávacích opatreniach sa stanovuje, že poslanci sú povinní informovať
predsedu o všetkých daroch, ktoré dostali pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu, a
predkladať vyhlásenia o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami
v prípade, keď preplatenie ich výdavkov na cestovanie a ubytovanie alebo diét,
prípadne priamu úhradu takýchto výdavkov uskutočňuje tretia strana.

V článku 9 vykonávacích opatrení takisto stanovujú postup monitorovania vyhlásení
poslancov o finančných záujmoch:

„Ak je dôvod domnievať sa, že vyhlásenie obsahuje zjavne chybné, povrchné,
nečitateľné alebo nezrozumiteľné informácie, príslušný útvar vykoná v mene predsedu
v záujme objasnenia všeobecnú kontrolu hodnovernosti, a to v primeranej lehote, čím
poslancovi poskytuje možnosť na reakciu. Keď táto kontrola neobjasní a teda

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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nevyrieši problém, predseda prijme rozhodnutie o ďalšom postupe v súlade s článkom
8 kódexu správania.“

Rozhodnutím generálneho tajomníka Parlamentu z 22. apríla 2013 bolo oddelenie
pre administratívu poslancov generálneho riaditeľstva pre Predsedníctvo stanovené
za útvar zodpovedný za vykonávanie tejto všeobecnej kontroly hodnovernosti v mene
predsedu.

Po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 a po tom, čo novo zvolení
poslanci predložili svoje príslušné vyhlásenia o finančných záujmoch, oddelenie
pre administratívu poslancov v rámci tejto všeobecnej kontroly hodnovernosti
neformálne kontaktovalo na jeseň 2014 najmenej 58 členov:

 41 opätovne zvolených poslancov, ktorí predložili prázdne vyhlásenie alebo
vyhlásenie obsahujúce prázdny alebo neúplný oddiel (A);

 11 nových poslancov, ktorí predložili vyhlásenie obsahujúce prázdny oddiel
(A); a

 6 nových poslancov, ktorí predložili prázdne vyhlásenie.

V dôsledku tohto prvého kontaktu bolo 53 prípadov urýchlene vyriešených, t. j.
príslušní poslanci buď predložili revidované vyhlásenie alebo poskytli vysvetlenia s
náležitým odôvodnením, prečo by ich úvodné vyhlásenie malo ostať nezmenené.

Zvyšných päť členov bolo opätovne kontaktovaných v októbri prostredníctvom
oficiálneho listu predsedu, a následne upravilo svoje vyhlásenia spôsobom, ktorý sa
považuje za uspokojivý.

3.2 Predloženie vyhlásenia poslancov o finančných záujmoch

Ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 kódexu správania, „v záujme transparentnosti
poslanci Európskeho parlamentu na vlastnú zodpovednosť predložia predsedovi
vyhlásenie o finančných záujmoch pred skončením prvej schôdze, ktorá nasleduje
po voľbách do Európskeho parlamentu[…]“.

Do konca prvej schôdze 8. volebného obdobia (1. júla – 3. júla) po voľbách
do Európskeho parlamentu v roku 2014 podalo svoje pôvodné vyhlásenie
750 poslancov. Jediný poslanec, ktorý tak neurobil, dostal upomienku od predsedu a
okamžite svoje vyhlásenie predložil.

Okrem toho sa od nich podľa článku 4 ods. 1 žiada, aby svoje vyhlásenia
o finančných záujmoch predložili „počas volebného obdobia do 30 dní od začatia
výkonu mandátu v Parlamente“. V priebehu druhého polroka 2014 predložilo 13
prichádzajúcich poslancov predsedovi 13 nových vyhlásení, pričom vo všetkých
prípadoch sa tak stalo v lehote stanovenej na tento účel.

V článku 4 ods. 1 sa nakoniec stanovuje, že poslanci „informujú predsedu o každej
zmene, ktorá má vplyv na ich vyhlásenie, do 30 dní od vzniku tejto zmeny“.
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V priebehu polroka predložilo 85 poslancov predsedovi 89 aktualizovaných
vyhlásení. Rozdiel v číselných údajoch je vysvetlený tým, že 4 poslanci aktualizovali
svoje vyhlásenia dvakrát.

Tieto aktualizované vyhlásenia obsahovali celkovo 150 zmien, t. j. v niektorých
prípadoch sa v jednej aktualizácii urobila viac ako jedna zmena.

Čo sa týka obsahu, najčastejšie zmeny sa vyskytovali najmä v oddieloch (A) – 44
zmien, (D) – 42 zmien a (I) – 18 zmien.

Nasledujúci graf ukazuje rozdelenie všetkých zmien vykonaných počas daného roka
podľa jednotlivých oddielov.
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Oddiel (A): pracovné činnosti poslanca vykonávané počas troch rokov pred nástupom do funkcie v Parlamente a
jeho účasť vo výboroch alebo v správnych radách podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo
akéhokoľvek iného subjektu s právnou subjektivitou v priebehu tohto obdobia.
Oddiel (B): plat, ktorý poslanec dostáva za výkon mandátu v inom parlamente.
Oddiel (C): pravidelná zárobková činnosť vykonávaná súbežne s výkonom mandátu poslanca, či už ako
zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Oddiel (D): účasť vo výboroch alebo v správnych radách podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo
akéhokoľvek iného subjektu s právnou subjektivitou alebo výkon akejkoľvek inej vonkajšej činnosti poslanca
bez ohľadu na to, či je platená alebo nie.
Oddiel (E): platená, príležitostná vonkajšia činnosť (vrátane písomnej tvorby, prednášok alebo znalectva), ak
celková výška odmeny predstavuje viac ako 5 000 EUR za kalendárny rok.
Oddiel (F): podiel v spoločnosti alebo účasť na partnerstve, ak by mohlo dôjsť k vplyvu na verejnú politiku alebo
ak v dôsledku tohto podielu alebo účasti poslanec získava významný vplyv na činnosť daného subjektu.
Oddiel (G): akákoľvek finančná, personálna alebo iná materiálna podpora, ktorá je nad rámec podpory
poskytovanej Parlamentom a ktorú poslancovi poskytli v súvislosti s jeho politickými aktivitami tretie strany,
pričom sa uvedie totožnosť tretích strán.
Oddiel (H): akýkoľvek iný finančný záujem, ktorý by mohol ovplyvniť výkon funkcií poslanca.
Oddiel (I): akékoľvek ďalšie informácie, ktoré chce poslanec uviesť.
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4 ADMINISTRATÍVA

Ako sekretariát poradného výboru a príslušný útvar podľa článkov 2, 3, 4 a 9
vykonávacích opatrení ku kódexu správania vystupuje Oddelenie pre administratívu
poslancov (so sídlom v Bruseli a Luxemburgu) generálneho riaditeľstva
pre Predsedníctvo:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Európsky parlament
Sekretariát, Poradný výbor pre správanie poslancov
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgicko


