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PARLAMENTO NARIŲ FINANSINIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PAGAL EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ I PRIEDĄ

EUROPOS PARLAMENT NARIŲ ELGESIO KODEKSAS FINANSINIŲ INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS
PATEIKTI PIRMININKUI IKI PIRMOSIOS MĖNESINĖS SESIJOS, EINANČIOS PO EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ, PABAIGOS ARBA PARLAMENTO

KADENCIJOS METU – PER 30 DIENŲ NUO TOS DIENOS, KAI PRADEDAMA EITI PAREIGAS PARLAMENTE IR PER 30 DIENŲ ĮVYKUS BET KOKIAM

PASIKEITIMUI

Pavardė:

Vardas:

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), išsamiai susipažinęs (-usi) su Darbo tvarkos taisyklėmis, įskaitant
pridedamą Parlamento narių elgesio kodeksą,

garbingai deklaruoju:

(A) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 punkto a dalį deklaruoju savo profesinę
veiklą per paskutinius trejus metus iki to laiko, kai pradėjau eiti pareigas Parlamente, ir
savo pareigas tuo pačiu laikotarpiu įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar
kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar tarybose:“

Profesinė veikla arba narystė1 Pajamų kategorijos2

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 Profesinė veikla (narystė), vykdyta (buvusi) per trejų metų laikotarpį iki dabartinės kadencijos Parlamente.
Parlamento nariai, kurie buvo išrinkti keletą kartų ir viena po kitos einančioms kadencijoms, turėtų deklaruoti,
kad tuos trejus metus ėjo Parlamento nario pareigas.
2 Visos nuolatinės Parlamento nario pajamos, gautos pagal kiekvieną iš deklaruotų punktų priskiriamos vienai iš
šių kategorijų:
1. 500–1 000 EUR per mėnesį;
2. 1 001–5 000 EUR per mėnesį;
3. 5 001–10 000 EUR per mėnesį;
4. daugiau kaip 10 000 EUR per mėnesį.
Pajamos, gautos ne eurais, o kita valiuta, konvertuojamos ir deklaruojamos eurais, naudojant Deklaracijos
pateikimo dieną taikomą valiutos kursą. Bet kokios kitos Parlamento nario pajamos, gautos pagal kiekvieną iš
deklaruojamų punktų, skaičiuojamos metams, padalijamos iš dvylikos ir priskiriamos vienai iš nurodytųjų
kategorijų. Jei nuolatinių ar kitų pajamų suma yra mažesnė už 1 kategorijoje nurodytą sumą, t. y. bendra
500 EUR suma per mėnesį, arba jei deklaruojama profesinė veikla, narystė, kita veikla, dalyvavimas įmonėje
arba bendrijoje yra neatlyginama, kategorijos nurodyti nereikia.
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(B) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies b punktą arba Europos Parlamento
narių statuto įgyvendinimo taisyklių 2 straipsnį deklaruoju savo atlyginimą, gaunamą
už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente:“3

Įgaliojimai Atlyginimo suma

1.

2.

3.

4.

(C) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies c punktą deklaruoju savo nuolatinę
atlyginamą veiklą, kurią vykdau kartu eidamas savo pareigas, nesvarbu, ar kaip
samdomasis darbuotojas, ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo:“

Veikla Pajamų kategorijos2
1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

3 Pagal Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių (OL C159, 2009 7 13, C.1.) 2 straipsnį būtina
nurodyti tikslią gaunamo atlyginimo sumą.
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(D) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies d punktą deklaruoju savo narystę
įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio
asmens statusą, valdybose ar tarybose arba bet kokią kitą savo vykdomą atlyginamą ar
neatlyginamą išorės veiklą:“

Narystė arba veikla Pajamų kategorijos2

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

(E) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies e punktą deklaruoju atlyginamą
nenuolatinę išorės veiklą (įskaitant rašymą, dalyvavimą konferencijose ar ekspertų
konsultacijų teikimą), jei bendras atlyginimas viršija 5 000 EUR per kalendorinius
metus:“

Nenuolatinė veikla, jei bendras
atlyginimas viršija 5 000 EUR per
kalendorinius metus

Pajamų kategorijos2

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.
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(F) „Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies f punktą deklaruoju savo dalyvavimą
įmonėje arba bendrijoje, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šio
dalyvavimo galiu daryti reikšmingą įtaką atitinkamos įstaigos veiklai:“

Dalyvavimas įmonėje
arba bendrijoje, kai
galimas poveikis
viešajai politikai

Dalyvavimas
darant reikšmingą
įtaką

Pajamų kategorijos2

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

(G) Deklaruoju bet kokią finansinę ir materialinę pagalbą bei personalą, kurį, greta
Parlamento skirtų išteklių, gaunu savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodydamas
pastarųjų tapatybę:

1. lėšos:

(*) skyrė:

2. personalas:

(*) skyrė:

3. materialiniai
ištekliai:

(*) skyrė:
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(*) Nurodyti trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) tapatybę.
(H) Deklaruoju visus kitus finansinius interesus, kurie galėtų turėti poveikio mano
pareigų vykdymui:

Finansiniai interesai:

1.

2.

3.

(I) Kita papildoma informacija, kurią norėčiau pateikti4:

Data

4 Pagal Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių (nurodyta 2 išnašoje) 78 straipsnio 3 dalį iki
2009–2014 m. kadencijos pabaigos Parlamento nariai savo finansinių interesų deklaracijoje turi nurodyti iki
2008 m. liepos 1 d. tiesiogiai ar netiesiogiai sudarytas sutartis su savo šeimos nariais, kurios galiojo ir 2009–
2014 m. kadencijos laikotarpiu.

Parašas:
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PARLAMENTO NARYS ASMENIŠKAI ATSAKO UŽ INFORMACIJĄ, PATEIKTĄ ŠIOJE
DEKLARACIJOJE. PAGAL EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSO 4 STRAIPSNĮ

JĄ PRIVALOMA KASKART ATNAUJINTI PASIKEITUS PARLAMENTO NARIO PADĖČIAI.

Šis pareiškimas bus paskelbtas Parlamento interneto svetainėje.

SIŲSTI ELEKTRONINIU PAŠTU ŠIUO ADRESU: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

PASIRAŠYTĄ ORIGINALĄ SIŲSTI ADRESU:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit5

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

5 Teisinis pranešimas: Parlamento narių administracijos skyrius yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta
Reglamente (EB) Nr. 45/2001 (OL L8, 2001 1 12, p. 1) ir 2005 m. birželio 22 d. Biuro sprendime, kuriuo
įgyvendinamos šios taisyklės (OL C308, 2005 12 6, p. 1).


