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EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM, 
 
der henviser til Europa-Parlamentets forretningsorden, særlig artikel 9, stk. 1,  
 
der henviser til bilag I i forretningsordenen (herefter ”adfærdskodeksen”), særlig 
artikel 5, stk. 2 og 3, og artikel 9, 
 
 
ud fra følgende betragtninger: 
 
(1) I henhold til adfærdskodeksens artikel 5, stk. 2, må medlemmer, når de 

repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, modtage og efterfølgende 
overdrage gaver, der har en højere værdi end den tærskelværdi, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 1; 

 
(2) Det er nødvendigt at fastlægge den procedure, efter hvilken medlemmerne 

overdrager formanden gaver, som de modtager, når de repræsenterer 
Parlamentet ved officielle lejligheder i overensstemmelse med 
adfærdskodeksens artikel 5, stk. 2;  

 
(3) Der bør indføres mulighed for, at formanden i behørigt begrundede tilfælde kan 

beslutte, at medlemmet, der modtog gaven, midlertidigt kan beholde den; 
 
(4) Der bør være muligt at udstille gaver af kunstnerisk eller kulturel værdi i 

Parlamentets bygninger; 
 
(5) Det bør være muligt for medlemmer, der i god tro har accepteret en gave, hvis 

værdi efterfølgende viser sig at være større end den tærskelværdi, der er fastsat i 
adfærdskodeksens artikel 5, stk. 1, at rette op på denne fejl ved at overdrage 
gaven til formanden; 
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(6) Det bør også være muligt at anvende disse foranstaltninger på medlemmer, der 

udøver særlige hverv på vegne af politiske grupper; 
 
(7) Af hensyn til åbenheden bør der føres et offentligt tilgængeligt gaveregister; 
 
(8) Anvendelsesområdet for adfærdskodeksens artikel 5, stk. 3, og de regler, der har 

til formål at sikre gennemsigtigheden, skal fastsættes for de tilfælde, der 
vedrører godtgørelse af rejse-, hotel- og opholdsudgifter for medlemmerne eller 
for tredjeparters direkte afholdelse af sådanne udgifter, hvis medlemmerne efter 
indbydelse og under udførelsen af deres opgaver deltager i en begivenhed 
arrangeret af tredjeparter;  

 
(9) Et af de overordnede formål med adfærdskodeksen er at sikre, at medlemmerne 

oplyser om deres deltagelse i alle begivenheder, hvor der er en vis potentiel 
risiko for, at de på utilbørlig vis bliver påvirket under udøvelsen af deres 
opgaver; 

 
(10) Risikoen for, at medlemmer på utilbørlig vis bliver påvirket under udøvelsen af 

deres opgaver, kan i princippet udelukkes, hvor tredjeparten, der afholder 
sådanne udgifter, repræsenterer offentlige eller tilsvarende interesse. En liste 
over tredjeparter, der repræsenterer offentlige eller tilsvarende interesser, bør 
udarbejdes på grundlag af aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og 
selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's 
politikker1. Denne liste bør tilsvarende ajourføres i tilfælde af ændringer i 
ovennævnte aftale; 

 
(11) For at sikre gennemsigtighed i overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 

5, stk. 3, bør medlemmer afgive en erklæring om deres deltagelse i begivenheder 
arrangeret af tredjeparter inden for de frister, der er fastsat i nærværende 
bestemmelser; 

 
(12) Der skal fastsættes en kontrolprocedure i overensstemmelse med 

adfærdskodeksens artikel 9, 
 
 
HAR UDSTEDT FØLGENDE GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER: 

 
 
 
 
 

                                                 
1 EUT L 191 af 22.7.2011, s. 29. 
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Kapitel 1 
 

GAVER MODTAGET VED OFFICIELLE LEJLIGHEDER 
 

 
 

Artikel 1 
 

Definitioner og anvendelsesområde 
 
1. Ved anvendelsen af adfærdskodeksens artikel 5, stk. 2,  
 

a)  er en ”gave” enhver materiel genstand, der består af en eller flere dele, der 
ved en lejlighed skænkes til et medlem af en giver  

 
b) repræsenterer et medlem Parlamentet ved en officiel lejlighed, såfremt 

medlemmet 
 

– udøver et af de hverv, der er omhandlet i forretningsordenens artikel 19, 
eller 

 
– repræsenterer Parlamentet i internationale forbindelser eller ved officielle 

lejligheder på vegne af formanden i henhold til forretningsordenens artikel 
20, stk. 4, eller 

 
– repræsenterer et udvalg eller en interparlamentarisk delegation på en 

officiel mission, der er godkendt af Formandskonferencen eller Præsidiet, 
 
2. Dette kapitel finder også anvendelse på et medlem, der i en politisk gruppe, der 

ved en offentliggjort afgørelse har forpligtet sig til at overholde disse 
bestemmelser, udøver et hverv, der kan sammenlignes med de hverv, der er nævnt 
i stk. 1, litra b). 

 
 

Artikel 2 
 

Medlemmers anmeldelse, overdragelse og bevarelse af besiddelsen af gaver 
 
1. Ethvert medlem, der repræsenterer Parlamentet ved en officiel lejlighed i 

overensstemmelse med artikel 1, skal senest den sidste dag i den måned, der følger 
efter datoen for modtagelsen af gaven, meddele formanden en sådan modtagelse, 
navnlig ved at angive giverens navn, modtagelsesdatoen, og i hvilken egenskab 
medlemmet har modtaget den, og give en beskrivelse af gaven samt angive gavens 
værdi efter modtagerens skøn. Disse oplysninger angives ved hjælp af formularen 
i bilag I. 

 
2. Den ansvarlige tjenestegren underretter på vegne af formanden medlemmet om 

det sted, hvortil gaver skal overdrages i overensstemmelse med medlemmets 
forpligtelser i henhold til adfærdskodeksens artikel 5, stk. 2. 



 4/7 

DA 
 

 
3. Undtagelsesvis kan medlemmet beholde gaven permanent, forudsat at gavens 

værdi ifølge medlemmets skøn er under den tærskelværdi, der er fastsat i 
adfærdskodeksens artikel 5, stk. 1, og at gaven ikke har nogen åbenbar immateriel 
værdi for Parlamentet.  I sådanne tilfælde bliver gaven medlemmets ejendom. I 
tvivlstilfælde kan medlemmet forelægge gaven til vurdering af den ansvarlige 
tjenestegren, der om nødvendigt kan benytte en uafhængig ekspert. 

 
4. Hvis den ansvarlige tjenestegren vurderer, at gavens værdi overstiger 

tærskelværdien fastsat i adfærdskodeksens artikel 5, stk. 1, finder artikel 3 i 
nærværende bestemmelser anvendelse. 

 
 

Artikel 3 
 

Opbevaring og udstilling af gaver 
 
1. Den ansvarlige tjenestegren forvalter gaverne. 
 
2. Gaverne opbevares i Parlamentets bygninger. 
 
3. Som undtagelse fra stk. 2 kan gaver af kunstnerisk eller kulturel værdi, i henhold 

til en afgørelse, der træffes af formanden på grundlag af en henstilling fra 
kvæstorerne, efter at der er indhentet udtalelse fra kunstudvalget, udstilles på et 
passende sted i Parlamentets bygninger. 

 
4. Som undtagelse fra stk. 2 og efter skriftlig anmodning fra det medlem, der modtog 

gaven, kan formanden i behørigt begrundede tilfælde beslutte, at medlemmet skal 
have tilladelse til at udstille gaven i sit kontor i Parlamentets bygninger, så længe 
medlemmet udøver det offentlige hverv, i hvilken egenskab det modtog gaven. 

 
5. Kvæstorerne kan give den ansvarlige tjenestegren instrukser om anvendelse af 

eventuelle gaver, som er Parlamentets ejendom. Medlemmerne har ret til at 
deltage i offentlige udbud, der afholdes med henblik på salg af sådanne gaver. 

 
 

Artikel 4 
 

Gaveregister 
 
1. Den ansvarlige tjeneste fører et register over gaver, som er Parlamentets ejendom. 
 
2. Registret skal indeholde de oplysninger, der skal afgives i henhold til artikel 2, 

stk. 1. Registret skal endvidere indeholde et foto af gaven og i givet fald angive 
det sted, hvor gaven udstilles i henhold til artikel 3, stk. 3 og 4, og registeret skal 
ajourføres for at afspejle eventuelle instrukser i henhold til artikel 3, stk. 5. 

 
3. Registret offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form. 
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Artikel 5 
 

Berigtigelsesklausul 
 
Når et medlem, der har accepteret en gave i god tro, bliver klar over, at gavens værdi 
overstiger den tærskelværdi, der er fastsat i adfærdskodeksens artikel 5, stk. 1, skal 
medlemmet snarest muligt foretage en anmeldelse i overensstemmelse med 
nærværende bestemmelsers artikel 2, stk. 1, og deponere gaven hos den kompetente 
tjenestegren, hvis medlemmet af høflighedshensyn ikke er i stand til at returnere 
gaven til giveren. 
 
 
 

Kapitel 2 
 

INDBYDELSER TIL BEGIVENHEDER ARRANGERET AF 
TREDJEPARTER 

 
 

Artikel 6 
 

Anvendelsesområde 
 
1. Medlemmer oplyser om deres deltagelse i begivenheder arrangeret af tredjeparter, 

hvor godtgørelse af rejse-, hotel- og opholdsudgifter for medlemmerne eller 
direkte betaling af sådanne udgifter foretages af en tredjepart. 

 
2. Medlemmers deltagelse i en begivenhed arrangeret af en tredjepart er undtaget fra 

denne forpligtelse til at give oplysninger, hvis tredjeparten, der betaler eller 
godtgør udgifterne, tilhører én af følgende kategorier: 
 
 Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer 
 anerkendte internationale organisationer (f.eks. De Forenede Nationer og de 

tilhørende organer, Europarådet) 
 centrale, lokale, regionale og kommunale myndigheder i medlemsstaterne, 

medmindre den indbydende myndighed repræsenterer en offentligt ejet 
virksomhed, som defineret i artikel 2, litra b), i Kommissionens direktiv 
2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de 
økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige 
virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte 
virksomheder2 (f.eks. en virksomhed, der arbejder inden for offentlige energi- 
eller transporttjenester) 

 politiske partier og fonde, herunder politiske partier og fonde på europæisk 
plan, der modtager støtte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og 

                                                 
2 EUT L 318 af 17.11.2006, s. 17. 
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finansiering af politiske partier plan3, med undtagelse af organisationer, der er 
oprettet eller støttes af dem, og som beskæftiger sig med lobbyvirksomhed 

 arbejdsmarkedets parter som deltagere i den sociale dialog (fagforeninger, 
arbejdsgiverforeninger, osv.), når de handler inden for rammerne af den rolle, 
som de er tildelt ifølge traktaterne 

 kirker og trossamfund (navnlig deres myndigheder) med undtagelse af 
repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværker oprettet 
med henblik på at repræsentere dem i deres kontakter med EU-institutionerne. 

 
3. Er der ikke blevet betalt eller godtgjort rejse-, hotel- og opholdsudgifter, men kun 

udgifterne til et måltid, en adgangsbillet eller lignende, og værdien er under den 
tærskelværdi, der er fastsat i adfærdskodeksens artikel 5, stk. 1, finder 
forpligtelsen til at give oplysninger ikke anvendelse. 

 
4. Har Præsidiet eller Formandskonferencen givet tilladelse til en delegationsrejse, 

hvor medlemmernes udgifter helt eller delvist betales eller godtgøres af 
tredjeparter, finder forpligtelsen til at give oplysninger ikke anvendelse. 

 
 

Artikel 7 
 

Erklæring 
 
1. En erklæring i henhold til artikel 6, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger: 
 

a) navn, funktion og adresse på den tredjepart, der har betalt eller godtgjort 
medlemmets udgifter 

 
b) arten af de udgifter, der er blevet betalt eller godtgjort (rejse-, hotel- og/eller 

opholdsudgifter), og hvorvidt de er blevet betalt eller godtgjort helt eller 
delvist  

 
c) begivenhedens art og stedet for begivenheden samt datoer og varigheden af 

medlemmets tilstedeværelse 
 
d) programmet for begivenheden.  
 

2. Ethvert medlem, der ønsker at tilføje yderligere oplysninger, skal have ret til at 
gøre det. 

 
3.  Denne erklæring skal afgives ved hjælp af formularen i bilag II. 
 
4. De oplysninger, der forelægges i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 

offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form. 
 
 

                                                 
3 EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1. 



 7/7  

 DA

Artikel 8 
 

Frist 
 
Medlemmerne skal afgive deres erklæring i henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7 
senest den sidste dag i den måned, der følger efter den sidste dag medlemmet deltog i 
begivenheden.  
 
 
 

Kapitel 3 
 

KONTROLPROCEDURE  
 

Artikel 9 
 

Kontrolprocedure 
 
I overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 4 afgiver medlemmer på deres 
personlige ansvar en erklæring med præcise oplysninger til formanden. 
 
Når der er grund til at formode, at en erklæring indeholder åbenbart forkerte, useriøse, 
ulæselige eller uforståelige oplysninger, skal den kompetente tjenestegren på vegne af 
formanden inden for en rimelig frist foretage en generel sandsynlighedskontrol med 
henblik på afklaringer, og derved give medlemmet mulighed for at reagere. Hvis en 
sådan en kontrol ikke afklarer og derved løser spørgsmålet, træffer formanden 
afgørelse om det videre forløb i overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 8. 
 
 

Kapitel 4 
 

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 
 

Artikel 10 
 

Ikrafttræden 
 
Disse bestemmelser træder i kraft den 1. juli 2013 og anvendes fra denne dato. 
 
 

Artikel 11 
 

Gennemførelse 
 
Generalsekretæren sikrer, at disse bestemmelser gennemføres. Deres tekniske 
gennemførelse og funktionalitet vurderes et år efter deres ikrafttrædelse. 
 
 
 


