
ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER
JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTES FORRETNINGSORDEN OM

ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE
ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

AFGIVES TIL FORMANDEN INDEN UDLØBET AF DEN FØRSTE MØDEPERIODE EFTER VALGET TIL
EUROPA-PARLAMENTET ELLER, I LØBET AF VALGPERIODEN, INDEN FOR 30 DAGE

EFTER MEDLEMMERNES INDTRÆDEN I PARLAMENTET
ELLER INDEN FOR 30 DAGE EFTER ENHVER ÆNDRING.

Efternavn:

Fornavn:

Undertegnede erklærer herved på tro og love og med fuldt kendskab til forretningsordenen,
herunder den dertil knyttede adfærdskodeks for medlemmerne, følgende:

A) ”I medfør af adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra a), afgiver jeg erklæring om mit
erhvervsarbejde i de seneste tre år inden min indtræden i Parlamentet samt min deltagelse i
det samme tidsrum i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige
organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk
person:”

Erhvervsarbejde eller deltagelse1 Indtægtskategorier2

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 Erhvervsarbejde/deltagelse i de sidste tre forud for indeværende valgperiode. Medlemmer, der er blevet
indvalgt i flere på hinanden følgende valgperioder, skal opgive, at de har været medlemmer i disse tre år.
2 Regelmæssige indtægter, som medlemmet opgiver under hvert af punkterne i første afsnit, indplaceres i en af
følgende kategorier:

1. fra 500 til 1 000 EUR brutto om måneden
2. fra 1 001 til 5 000 EUR brutto om måneden
3. fra 5 001 til 10 000 EUR brutto om måneden
4. over 10 000 EUR brutto om måneden.

Indtægter i en anden valuta end euro skal omregnes til og opgives i euro på grundlag af den gældende vekselkurs
på dagen for indsendelse af erklæringen. Enhver anden indtægt, som medlemmet opgiver under hvert af
punkterne i første afsnit, udregnes på årsbasis, divideres med tolv og indplaceres i en af kategorierne ovenfor.
Hvis de regelmæssige indtægter eller den anden indtægt er mindre end tærsklen i kategori 1, dvs. under 500 EUR
brutto om måneden, eller hvis den/det pågældende erhvervsarbejde, deltagelse, aktivitet eller partnerskab er
ulønnet, er det ikke nødvendigt at angive en kategori.
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B) "I medfør af adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra b), og artikel 2 i
gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmerne afgiver jeg erklæring om det
vederlag, jeg modtager for udøvelse af et mandat i et andet parlament:"3

Mandat Vederlagets størrelse
1.

2.

3.

4.

C) "I medfør af adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra c), afgiver jeg erklæring om aflønnede
regelmæssige aktiviteter, som jeg udfører sideløbende med udøvelsen af mit mandat, uanset
om det sker som lønmodtager eller selvstændig:"

Aktivitet Indtægtskategorier2

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.

3 I henhold til artikel 2 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (EUT
C 159 af 13. juli 2009, s. 1) skal vederlagets nøjagtige størrelse opgives.
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D) "I medfør af adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra d), afgiver jeg erklæring om min
deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer,
foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af
enhver anden form for ekstern virksomhed, uanset om det sker mod vederlag eller ej:"

Deltagelse eller virksomhed Indtægtskategorier2

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.

E) "I medfør af adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra e), afgiver jeg erklæring om min
lejlighedsvise aflønnede eksterne virksomhed (herunder forfatter-, foredrags- eller
konsulentvirksomhed), hvis det samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår:"

Lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed,
hvis det samlede vederlag overstiger 5 000
EUR pr. kalenderår

Indtægtskategorier2

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.
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F) "I medfør af adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra f), afgiver jeg erklæring om min
deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den
offentlige politik, eller når denne deltagelse giver mig væsentlig indflydelse på det
pågældende foretagendes anliggender:"

Indtægtskategorier2

Deltagelse eller
partnerskab, der kan få
konsekvenser for den
offentlige politik

Deltagelse, der giver
væsentlig indflydelse

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

G) Jeg afgiver erklæring om enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som jeg
modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med mine politiske aktiviteter fra
tredjeparter, med angivelse af disses identitet:

1. penge:

(*) fra

2. personale:

(*) fra

3. materiale:

(*) fra
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(*) De(n) pågældende tredjepart(er)s identitet.

H) Jeg afgiver erklæring om enhver anden form for økonomisk interesse, som kan
påvirke udøvelsen af mit mandat:

Økonomisk interesse:

1.

2.

3.

I) Andre oplysninger, som jeg ønsker at give4:

Dato:

4 I medfør af artikel 78, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer
(jf. fodnote 2) skal medlemmerne indtil udgangen af valgperioden 2009-2014 i deres erklæring om økonomiske
interesser give nærmere oplysninger om kontrakter, der direkte eller indirekte er indgået med familiemedlemmer
til medlemmerne inden den 1. juli 2008, og som fortsat er i kraft i valgperioden 2009-2014.

Underskrift:
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OPLYSNINGERNE I DENNE ERKLÆRING GIVES PÅ MEDLEMMETS PERSONLIGE ANSVAR
OG SKAL AJOURFØRES, HVER GANG DER SKER EN ÆNDRING I MEDLEMMETS SITUATION,

JF. ARTIKEL 4 I ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER.

Oplysningerne offentliggøres på Parlamentets hjemmeside.

RETURNERES PR. E-MAIL TIL: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

DEN UNDERSKREVNE ORIGINAL SENDES DERPÅ TIL:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit5

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUXELLES

5 Juridisk meddelelse: Enheden for Medlemsadministration er registeransvarlig som omhandlet i forordning (EF)
nr. 45/2001 (EFT L 8 af 12. januar 2001, s. 1) og Præsidiets afgørelse af 22. juni 2005 til gennemførelse af disse
bestemmelser (EUT C 308 af 6. december 2005, s. 1).


