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Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie
interesów finansowych i konfliktu interesów

Artykuł 1

Zasady przewodnie

W trakcie wykonywania mandatu posłowie do Parlamentu Europejskiego:

(a) kierują się następującymi ogólnymi zasadami i postępują zgodnie z
nimi: bezinteresowność, uczciwość, otwartość, staranność, rzetelność,
odpowiedzialność i poszanowanie reputacji Parlamentu,

(b) działają wyłącznie w interesie publicznym i nie czerpią ani też nie
próbują czerpać jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich korzyści
finansowych lub jakichkolwiek innych gratyfikacji.

Artykuł 2

Podstawowe obowiązki posłów

W ramach sprawowania mandatu posłowie do Parlamentu Europejskiego:

(a) nie zawierają porozumień zobowiązujących ich do działania lub
głosowania w interesie fizycznych lub prawnych osób trzecich, które
to porozumienia mogłyby zagrozić ich swobodzie głosowania
wspomnianej w art. 6 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego
wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w
powszechnych wyborach bezpośrednich oraz w art. 2 Statutu posła do
Parlamentu Europejskiego,

(b) nie zabiegają o żadne bezpośrednie ani pośrednie korzyści finansowe
lub jakiekolwiek inne gratyfikacje, nie przyjmują ich ani nie otrzymują
w zamian za wywieranie wpływu na kształt lub głosowanie dotyczące
prawodawstwa, projektów rezolucji, oświadczeń pisemnych lub pytań
złożonych w Parlamencie lub w komisji, której są członkami, a także
ściśle unikają wszelkich sytuacji, które mogłyby nosić znamiona
korupcji.

Artykuł 3

Konflikty interesów

1. Konflikt interesów zachodzi w przypadku, gdy poseł do Parlamentu
Europejskiego ma osobisty interes, który mógłby w sposób niewłaściwy wpłynąć na
pełnienie przez niego mandatu poselskiego. Konflikt interesów nie zachodzi, jeżeli
poseł odnosi korzyści jedynie ze względu na przynależność do społeczeństwa jako
całości lub do szerokiej kategorii osób.

2. Poseł, który stwierdzi, że w jego przypadku występuje konflikt interesów,
niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w celu zaradzenia tej sytuacji, zgodnie z
zasadami i przepisami niniejszego kodeksu postępowania. Jeżeli poseł nie jest w
stanie rozwiązać konfliktu interesów, informuje o tym na piśmie Przewodniczącego.
W przypadku jakichkolwiek niejasności poseł może zwrócić się o opinię, w trybie
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poufnym, do komitetu doradczego ds. postępowania posłów ustanowionego na mocy
art. 7.

3. Bez uszczerbku dla ust. 2 posłowie – przed zabraniem głosu lub głosowaniem
podczas sesji plenarnej lub na forum jednego z organów Parlamentu, lub gdy zostaną
wyznaczeni do pełnienia funkcji sprawozdawcy – ujawniają wszelkie istniejące lub
potencjalne konflikty interesów mające związek z rozpatrywaną sprawą w przypadku,
gdy nie wynika to jasno z informacji zadeklarowanych zgodnie z art. 4. Podczas
trwania prac parlamentarnych, których to dotyczy, informację na temat konfliktu
interesów należy przekazać przewodniczącemu pisemnie lub ustnie.

Artykuł 4

Oświadczenia posłów

1. Dla celów przejrzystości przed końcem pierwszej sesji miesięcznej po
zakończonych wyborach do Parlamentu Europejskiego (lub w trakcie kadencji
parlamentarnej w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia pełnienia mandatu
w Parlamencie) posłowie do Parlamentu Europejskiego na osobistą odpowiedzialność
składają Przewodniczącemu oświadczenie majątkowe, posługując się formularzem
przyjętym przez Prezydium zgodnie z art. 9. Posłowie informują Przewodniczącego o
wszelkich zmianach mających wpływ na ich oświadczenie majątkowe w terminie do
30 dni po zaistnieniu takiej zmiany.

2. Oświadczenie majątkowe zawiera – przedstawione w precyzyjny sposób –
informacje dotyczące:

(a) działalności zawodowej posła, jaką prowadził on w okresie 3 lat
poprzedzających jego wybór do Parlamentu, oraz jego członkostwa w
tym okresie w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych organów
posiadających osobowość prawną,

(b) wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu sprawowania mandatu w
innym parlamencie;

(c) wszelkiej regularnej działalności, 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,

(d) członkostwa w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych organów
posiadających osobowość prawną lub prowadzenia przez posła
wszelkiej innej działalności zewnętrznej, zarówno tej, za którą
otrzymuje wynagrodzenie, jak i tej, którą wykonuje nieodpłatnie,

(e) wszelkiej wynagradzanej okazjonalnej działalności zewnętrznej (w
tym działalności pisarskiej, działalności w charakterze wykładowcy
lub w charakterze eksperta), jeżeli w danym roku kalendarzowym
wynagrodzenie przekracza kwotę 5 000 EUR,
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(f) wszelkiego udziału 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,

(g) wszelkiego wsparcia 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,

(h) wszelkich interesów finansowych, które mogłyby wpłynąć na
wykonywanie mandatu posła.

Regularne dochody, jakie poseł otrzymuje w ramach każdej z pozycji
zadeklarowanych zgodnie z akapitem pierwszym, przypisywane są do jednej
z następujących kategorii:

– od 500 EUR do 1 000 EUR miesięcznie,

– od 1 001 EUR do 5 000 EUR miesięcznie,

– od 5 001 EUR do 10 000 EUR miesięcznie,

– ponad 10 000 EUR miesięcznie.

Wszelkie inne dochody, jakie poseł otrzymuje w ramach każdej z pozycji
zadeklarowanych zgodnie z akapitem pierwszym, oblicza się w skali roku, dzieli
przez dwanaście i przypisuje do jednej z kategorii określonych w akapicie drugim.

3. Informacje dostarczone Przewodniczącemu na mocy niniejszego artykułu
publikowane są na stronie internetowej Parlamentu w sposób zapewniający ich łatwą
dostępność.

4. Posłowie nie mogą zostać wybrani do sprawowania funkcji w Parlamencie ani
w jednym z jego organów, nie mogą zostać wyznaczeni do pełnienia funkcji
sprawozdawcy ani uczestniczyć w oficjalnej delegacji, jeżeli nie złożyli oświadczenia
majątkowego.

Artykuł 5

Prezenty lub podobne korzyści

1. W czasie wykonywania mandatu posłowie do Parlamentu Europejskiego
wstrzymują się od przyjmowania prezentów lub podobnych korzyści, z wyjątkiem
prezentów o przybliżonej wartości poniżej 150 EUR i mających charakter kurtuazyjny
lub prezentów mających charakter kurtuazyjny i wręczanych posłom reprezentującym
oficjalnie Parlament.

2. Wszelkie prezenty wręczane posłom zgodnie z ust. 1, gdy oficjalnie
reprezentują oni Parlament, są przekazywane Przewodniczącemu i stosuje się do nich
środki wykonawcze określone przez Prezydium na mocy art. 9.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zwrotu kosztów podróży,
zakwaterowania lub pobytu posłów ani do bezpośredniego pokrywania takich
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kosztów przez strony trzecie, gdy posłowie uczestniczą, na zaproszenie i w ramach
sprawowania mandatu, we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez strony
trzecie.

Zakres stosowania niniejszego ustępu, w szczególności przepisy zapewniające
przejrzystość, jest sprecyzowane w środkach wykonawczych ustalonych przez
Prezydium na mocy art. 9.

Artykuł 6

Działalność byłych posłów

Byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy są zawodowo zaangażowani w
lobbing lub działalność reprezentacyjną bezpośrednio związane z procesem
decyzyjnym Unii, nie mogą – w ciągu całego okresu takiego zaangażowania –
korzystać z udogodnień przyznanych byłym posłom na mocy przepisów określonych
w tym celu przez Prezydium1.

Artykuł 7

Komitet doradczy ds. postępowania posłów

1. Niniejszym powołuje się komitet doradczy ds. postępowania posłów (zwany
dalej komitetem doradczym).

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.

Każdy członek komitetu doradczego pełni przez okres sześciu miesięcy funkcję
przewodniczącego, która ma charakter rotacyjny.

3. . Na początku swojej kadencji Przewodniczący mianuje również rezerwowych
członków komitetu doradczego, po jednym z każdej grupy politycznej niemającej
przedstawiciela w komitecie doradczym.

W przypadku domniemania naruszenia niniejszego kodeksu postępowania przez posła
należącego do grupy politycznej niemającej przedstawiciela w komitecie doradczym
właściwy członek rezerwowy pełni funkcję szóstego pełnoprawnego członka komitetu
doradczego podczas rozpatrywania wspomnianego domniemanego naruszenia.

4. Na wniosek posła komitet doradczy udziela mu – w trybie poufnym
i w terminie 30 dni kalendarzowych – wskazówek dotyczących interpretacji
i wykonywania przepisów niniejszego kodeksu postępowania. Dany poseł jest
uprawniony do kierowania się tymi wskazówkami.

Na wniosek Przewodniczącego komitet doradczy ocenia również domniemane
przypadki naruszenia niniejszego kodeksu postępowania i doradza Przewodniczącemu
w kwestii możliwych do podjęcia działań.

1Decyzja Prezydium z dnia 12 kwietnia 1999 r.
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5. Po przeprowadzeniu konsultacji z Przewodniczącym komitet doradczy może
zasięgnąć opinii ekspertów zewnętrznych.

6. Komitet doradczy publikuje sprawozdanie roczne z podjętych działań.

Artykuł 8

Procedura w przypadku ewentualnego naruszenia kodeksu postępowania

1. Gdy istnieją podstawy, by sądzić, że jeden z posłów do Parlamentu
Europejskiego mógł naruszyć niniejszy kodeks postępowania, Przewodniczący może
zwrócić się w tej sprawie do komitetu doradczego.

2. Komitet doradczy bada okoliczności domniemanego naruszenia i może
przesłuchać posła, którego sprawa dotyczy. Na podstawie wyciągniętych wniosków
komitet kieruje do Przewodniczącego zalecenie dotyczące ewentualnej decyzji.

3. Jeżeli po uwzględnieniu tego zalecenia Przewodniczący uzna, że dany poseł
naruszył kodeksu postępowania, po wysłuchaniu posła podejmuje uzasadnioną
decyzję określającą sankcję, o której zawiadamia posła.

Nałożona sankcja może obejmować jeden lub kilka środków wymienionych
w art. 153 ust. 3 Regulaminu.

4. Dany poseł ma prawo do skorzystania z wewnętrznych procedur
odwoławczych określonych w art. 154 Regulaminu.

5. Po upływie terminów, o których mowa w art. 154 Regulaminu, wszelkie
sankcje nałożone na posła są podawane do wiadomości przez Przewodniczącego na
posiedzeniu plenarnym oraz publikowane na stronie internetowej Parlamentu, gdzie
widnieją przez pozostały okres kadencji parlamentarnej.

Artykuł 9

Wdrożenie

Prezydium przyjmuje środki wykonawcze do niniejszego kodeksu postępowania,
w tym procedurę kontroli, a w razie potrzeby uaktualnia wysokość kwot, o których
mowa w art. 4 i 5.

Prezydium może formułować propozycje zmiany niniejszego kodeksu postępowania.


