PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI
ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ
ROZHODNUTÍ PŘESEDNICTVA
ZE DNE 15. DUBNA 2013
Kapitoly:
1.
2.
3.
4.

Dary obdržené při oficiálním zastupování Parlamentu
Účast na akcích pořádaných třetími osobami
Postup kontroly
Závěrečná ustanovení

PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
s ohledem na jednací řád Evropského parlamentu, a zejména na čl. 9 odst. 1 tohoto
jednacího řádu,
s ohledem na přílohu I tohoto jednacího řádu (dále jen „kodex chování“), a zejména
na čl. 5 odst. 2 a 3 a článek 9 této přílohy,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

čl. 5 odst. 2 kodexu chování umožňuje poslancům oficiálně zastupujícím
Parlament přijímat dary s vyšší hodnotou, než je hranice stanovená v čl. 5
odst. 1;

(2)

je třeba stanovit postup, podle kterého budou poslanci odevzdávat dary, které
obdrželi při oficiálním zastupování Parlamentu podle čl. 5 odst. 2 kodexu
chování, předsedovi Parlamentu;

(3)

měla by existovat ustanovení, která předsedovi Parlamentu umožní v řádně
odůvodněných případech rozhodnout, že poslanec, který dar obdržel, si jej může
dočasně ponechat;

(4)

mělo by být možné vystavit umělecky nebo kulturně hodnotné dary v prostorách
Parlamentu;

(5)

v případě, že poslanec v dobré víře přijal dar, jehož hodnota podle pozdějšího
zjištění přesahuje hranici stanovenou v čl. 5 odst. 1 kodexu chování, mělo by být
možné, aby dotčený poslanec tento stav napravil odevzdáním daru předsedovi
Parlamentu;
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(6)

mělo by být možné uplatňovat tato opatření rovněž v případě poslanců
vykonávajících určité funkce jménem politických skupin;

(7)

v zájmu transparentnosti by měl být zřízen veřejně přístupný rejstřík darů;

(8)

musí být určena působnost čl. 5 odst. 3 kodexu chování a pravidla zajišťující
transparentnost v případech úhrady cestovních výdajů a výdajů na ubytování
a pobyt poslanců nebo v případech přímé platby za tyto výdaje od třetích osob,
pokud se poslanci účastní na základě pozvání a v rámci výkonu svých
povinností jakýchkoli akcí pořádaných třetí osobou;

(9)

obecným cílem kodexu chování je zajistit, aby poslanci oznamovali svou účast
na všech akcích, kde existuje určité potenciální riziko, že budou ovlivněni ve
výkonu svých povinností;

(10) potenciální riziko, že poslanci budou ovlivněni ve výkonu svých povinností,
může být v zásadě vyloučeno v případech, kdy třetí osoba, která výdaje hradí,
zastupuje veřejný nebo podobný zájem; měl by být vypracován seznam třetích
osob zastupujících veřejný nebo podobný zájem, který by vycházel z dohody
mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o zřízení rejstříku
transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se
podílejí na tvorbě a provádění politiky EU1; v případě změn výše uvedené
dohody by měl být tento seznam odpovídajícím způsobem upraven;
(11) aby se v souladu s čl. 5 odst. 3 kodexu chování zajistila transparentnost, měli by
poslanci předkládat prohlášení o své účasti na akcích pořádaných třetí osobou ve
lhůtách stanovených těmito opatřeními;
(12) v souladu s článkem 9 kodexu chování je třeba zavést postup kontroly,
PŘIJALO TATO PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ:

Kapitola 1
DARY OBDRŽENÉ PŘI OFICIÁLNÍM ZASTUPOVÁNÍ PARLAMENTU

Článek 1

1

Úř. věst. L 191, 22.7.2011, s. 29
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Definice a oblast působnosti
1. Pro účely čl. 5 odst. 2 kodexu chování se:
a) „darem“ rozumí jakákoli hmotná věc (jakékoli hmotné věci) sestávající
z jedné nebo více částí předaná (předané) poslanci při určité příležitosti určitým
dárcem;
b) poslanec oficiálně zastupuje Parlament, pokud:
–

vykonává jednu z funkcí uvedených v článku 19 jednacího řádu;

–

zastupuje Parlament jménem předsedy podle čl. 20 odst. 4 jednacího řádu
v mezinárodních vztazích nebo při slavnostních příležitostech; nebo

–

zastupuje výbor nebo meziparlamentní delegaci na oficiální služební cestě
schválené Konferencí předsedů nebo předsednictvem.

2. Tato kapitola se uplatňuje i na poslance vykonávající funkci, která je na úrovni
funkcí uvedených v odst. 1 písm. b), v politických skupinách, které zveřejnily své
rozhodnutí řídit se závazně těmito opatřeními.
Článek 2
Oznámení, odevzdání daru a ponechání daru v osobním vlastnictví
1. Poslanci, kteří oficiálně zastupují Parlament v souladu s článkem 1, informují
předsedu Parlamentu o veškerých obdržených darech, a zejména o totožnosti
dárce, datu, kdy dar obdrželi, a funkci, v níž dar obdrželi. Tyto informace, včetně
popisu daru a jeho hodnoty podle vlastního odhadu, sdělí předsedovi Parlamentu
do konce měsíce následujícího po datu, kdy dar obdrželi. Uvedené informace se
sdělují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.
2. Příslušný útvar informuje poslance jménem předsedy Parlamentu o tom, kde má
být dar odevzdán v souladu s povinnostmi poslanců stanoveným v čl. 5 odst. 2
kodexu chování.
3. Odchylně od odstavce 2 si může poslanec dar trvale ponechat, pokud jeho hodnota
podle odhadu poslance nepřesahuje hranici stanovenou v čl. 5 odst. 1 kodexu
chování a dar nemá pro Parlament zřejmou nemateriální hodnotu. V tomto případě
se dar stává majetkem poslance. V případě pochybností může poslanec požádat
o odhad hodnoty daru příslušný útvar, který případně využije služeb nezávislého
znalce.
4. Pokud hodnota daru podle odhadu příslušného útvaru přesahuje hranici
stanovenou v čl. 5 odst. 1 kodexu chování, uplatní se článek 3 těchto opatření.
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Článek 3
Uchovávání a vystavování darů
1. Dary spravuje příslušný útvar.
2. Dary se uchovávají v prostorách Parlamentu.
3. Odchylně od odstavce 2 může předseda Parlamentu na základě doporučení
kvestorů, kteří měli k dispozici stanovisko uměleckého výboru, rozhodnout, že
umělecky nebo kulturně hodnotné dary budou vystaveny na vhodném místě
v prostorách Parlamentu.
4. Odchylně od odstavce 2 a na základě písemné žádosti poslance, jemuž byl dar
předán, může předseda Parlamentu v řádně odůvodněných případech rozhodnout,
že dotčený poslanec je oprávněn dar vystavit ve své kanceláři v prostorách
Parlamentu po dobu, během níž vykonává funkci, v níž mu byl dar předán.
5. Kvestoři mohou vydat příslušnému útvaru instrukce ohledně využití všech darů,
které jsou majetkem Parlamentu. Poslanci se mohou zúčastnit veřejných
nabídkových řízení, která jsou uspořádána za účelem prodeje těchto darů.
Článek 4
Rejstřík darů
1. Příslušný útvar vede rejstřík darů, které jsou majetkem Parlamentu .
2. Rejstřík obsahuje informace uvedené v čl. 2 odst. 1. Obsahuje rovněž fotografii
daru a případně uvádí místo, kde je dar vystaven podle čl. 3 odst. 3 a 4, a je
aktualizován podle pokynů vydávaných v souladu s čl. 3 odst. 5.
3. Rejstřík je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu takovým způsobem,
aby byl snadno dostupný.
Článek 5
Doložka o nápravě
Kdykoliv poslanec, který přijal v dobré víře dar, zjistí, že hodnota tohoto daru
přesahuje hranici uvedenou v čl. 5 odst. 1 kodexu chování, učiní při nejbližší
příležitosti oznámení v souladu s čl. 2 odst. 1 těchto opatření a odevzdá dar
příslušnému útvaru, pokud není možné s ohledem na etiketu vrátit dar dárci.
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Kapitola 2
ÚČAST NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH TŘETÍMI OSOBAMI
Článek 6
Oblast působnosti
1. Poslanci oznámí účast na akcích pořádaných třetími osobami v případě, že je
úhrada jejich cestovních výdajů nebo výdajů na ubytování nebo pobyt nebo přímá
platba takových výdajů zajištěna třetí osobou.
2. Poslanci, kteří se účastní akcí pořádaných třetími osobami, nejsou povinni tuto
účast oznamovat, pokud jsou výdaje hrazeny nebo proplaceny třetí osobou, která
patří do jedné z následujících kategorií:










orgány, instituce, úřady, agentury a jiné subjekty Evropské unie;
uznávané mezinárodní organizace (např. OSN a její orgány, Rada Evropy);
celostátní, místní, regionální a obecní orgány členských států s výjimkou
případů, kdy tento orgán jedná jako zástupce státního podniku, jak je
definován v čl. 2 písm. b) směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu
2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými
podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků2 (např. podniku
působícího v oblasti veřejných služeb poskytování dodávek energie či
zajišťování dopravy);
politické strany a nadace, včetně politických stran a nadací na evropské
úrovni, které pobírají finanční prostředky podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu
a financování politických stran na evropské úrovni3, s výjimkou všech jimi
vytvořených nebo podporovaných organizací zapojených do lobování;
sociální partneři jakožto účastníci sociálního dialogu (odborové organizace,
sdružení zaměstnavatelů apod.), pokud jednají v rámci role, kterou jim
stanovují Smlouvy;
církve a náboženské společnosti (zejména jejich orgány), s výjimkou kanceláří
zastoupení těchto orgánů nebo právních subjektů, kanceláří a sítí zřízených
k tomu, aby je zastupovaly při jednáních s orgány EU, a jejich sdružení.

3. Pokud nebyly hrazeny ani proplaceny žádné výdaje na ubytování, cestovní výdaje
nebo výdaje na pobyt, nýbrž jen strava, vstupné nebo obdobné výdaje, jejichž
hodnota je nižší než maximální hranice uvedená v čl. 5 odst. 1 kodexu chování,
povinnost oznamovat účast neplatí.

2
3

Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 17.
Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
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4. Pokud předsednictvo nebo Konference předsedů povolily cestu delegace, jíž se
účastní poslanci, jejichž výdaje zcela nebo zčásti hradí nebo přímo platí třetí
osoby, povinnost oznamovat účast neplatí.
Článek 7
Oznámení
1. Oznámení podle čl. 6 odst. 1 obsahuje tyto údaje:
a) jméno, funkci a adresu třetí osoby, která platí nebo hradí výdaje poslance;
b) druh hrazených nebo proplacených výdajů (cestovní výdaje, výdaje na
ubytování nebo pobyt) a skutečnost, zda byly hrazeny ani proplaceny zcela
nebo částečně;
c) druh akce a místo jejího konání, datum a dobu, po kterou se poslanec akce
účastnil;
d) program akce.
2. Pokud si kdokoli z poslanců přeje uvést další informace, má právo tak učinit.
3. Oznámení bude učiněno prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II.
4. Informace poskytnuté v souladu s čl. 6 odst. 1 a s tímto článkem se zveřejní na
internetových stránkách Parlamentu tak, aby byly snadno dostupné.
Článek 8
Lhůta pro předání
Poslanci předloží oznámení v souladu s čl. 6 odst. 1 a s článkem 7 nejpozději do
konce měsíce následujícího po datu, kdy skončila poslancova účast na akci.

Kapitola 3
POSTUP KONTROLY
Článek 9
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Postup kontroly
V souladu s článkem 4 kodexu chování jsou poslanci osobně odpovědni za předložení
oznámení obsahujícího přesné informace předsedovi Parlamentu.
Existují-li důvody domnívat se, že oznámení obsahuje informace zjevně nesprávné,
neseriózní, nečitelné či nesrozumitelné, prověří příslušný útvar jménem předsedy
Parlamentu celkovou věrohodnost oznámení, aby bylo možné informace
v odpovídající lhůtě vyjasnit a poskytnout poslanci možnost reagovat. Pokud toto
prověření neobjasní, a tudíž nevyřeší určitý problém týkající se oznámení, rozhodne
předseda Parlamentu o dalším postupu v souladu s článkem 8 kodexu chování.

Kapitola 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 10
Vstup v platnost
Tato opatření vstupují v platnost dne 1. července 2013 a použijí se k uvedenému datu.
Článek 11
Provádění
Generální tajemník zajistí uplatňování těchto opatření. Jejich technické provádění
a funkčnost budou posouzeny rok po jejich vstupu v platnost.
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