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EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSO FINANSINIŲ 
INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS ĮGYVENDINIMO 

TAISYKLĖS 
 

2013 M. BALANDŽIO 15 D. BIURO SPRENDIMAS 
 

 
 
Skyriai: 
 

1. Oficialiai atstovaujant gautos dovanos 
2. Kvietimai į trečiųjų šalių organizuojamus renginius 
3. Kontrolės tvarka 
4. Baigiamosios nuostatos 

 
 
 
EUROPOS PARLAMENTO BIURAS, 
 
atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles, ypač į jų 9 straipsnio 
1 dalį, 
 
atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių I priedą (toliau – Elgesio kodeksas), ypač į 
jo 5 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 9 straipsnį, 
 
 
kadangi: 
 
(1) Elgesio kodekso 5 straipsnio 2 dalimi Parlamento nariams oficialiai atstovaujant 

Parlamentui leidžiama priimti ir perduoti dovanas, kurių vertė viršija 
5 straipsnio 1 dalyje nustatytą vertę; 

 
(2) būtina nustatyti tvarką, pagal kurią Parlamento nariai perduoda Parlamento 

Pirmininkui dovanas, gautas oficialiai atstovaujant Parlamentui pagal Elgesio 
kodekso 5 straipsnio 2 dalį; 

 
(3) reikėtų nustatyti taisykles, pagal kurias tinkamai pagrįstais atvejais Pirmininkas 

gali nuspręsti, kad dovaną laikinai gali pasilikti tas Parlamento narys, kuriam ji 
buvo dovanota; 

 
(4) reikėtų sudaryti galimybę meninę ar kultūrinę vertę turinčias dovanas 

eksponuoti Parlamento patalpose; 
 
(5) reikėtų sudaryti galimybę dovaną gera valia priėmusiems Parlamento nariams, 

kai vėliau paaiškėja, kad jos vertė yra didesnė nei Elgesio kodekso 5 straipsnio 
1 dalyje nustatyta vertė, ištaisyti šį pažeidimą perduodant dovaną Pirmininkui; 
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(6) reikėtų sudaryti galimybę taikyti šias taisykles taip pat ir frakcijose tam tikras 
pareigas einantiems Parlamento nariams; 

 
(7) dėl skaidrumo reikėtų tvarkyti viešai prieinamą dovanų registrą; 
 
(8) reikia nustatyti Elgesio kodekso 5 straipsnio 3 dalies taikymo sritį ir skaidrumą 

užtikrinančias taisykles Parlamento narių kelionės, apgyvendinimo ir 
pragyvenimo išlaidų padengimo arba tiesioginio trečiųjų šalių atliekamo tokių 
išlaidų apmokėjimo, kai Parlamento nariai, vykdydami savo pareigas, priima 
kvietimus dalyvauti trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose, atvejais;  

 
(9) vienas iš bendrų Elgesio kodekso tikslų – užtikrinti, kad Parlamento nariai 

atskleistų informaciją apie savo dalyvavimą visuose renginiuose, kuriuose gali 
kilti tam tikras pavojus, kad Parlamento nariams, vykdantiems savo pareigas, 
gali būti daroma nederama įtaka; 

 
(10) Parlamento nariams daromos nederamos įtakos, kai jie vykdo savo pareigas, 

pavojaus galima iš esmės išvengti, kai išlaidas apmokanti trečioji šalis 
atstovauja viešiesiems ar panašaus pobūdžio interesams. Reikėtų parengti 
viešiesiems ar panašaus pobūdžio interesams atstovaujančių trečiųjų šalių 
sąrašą, remiantis Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu dėl 
skaidrumo registro sukūrimo (skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką)1. Tą sąrašą 
reikėtų atitinkamai atnaujinti pakeitus minėtą susitarimą; 

 
(11) siekiant užtikrinti skaidrumą pagal Elgesio kodekso 5 straipsnio 3 dalį, 

Parlamento nariai per šiose taisyklėse nustatytą laikotarpį turėtų pateikti 
deklaraciją apie trečiųjų šalių organizuotus renginius, kuriuose jie dalyvavo; 

 
(12) reikia nustatyti kontrolės tvarką pagal Elgesio kodekso 9 straipsnį, 
 
 
 
PRIĖMĖ ŠIAS ĮGYVENDINIMO TAISYKLES: 

 
 
 
 
 

1 skyrius 
 

OFICIALIAI ATSTOVAUJANT GAUTOS DOVANOS 
 

 
 

                                                 
1 OL L 191, 2011 7 22, p. 29. 
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1 straipsnis 
 

Apibrėžtys ir taikymo sritis 
 
1. Pagal Elgesio kodekso 5 straipsnio 2 dalį: 
 

a) dovana – atskiras (-i) iš vienos ar daugiau dalių susidedantis (-ys) materialus (-
ūs) objektas (-ai), kurį (-iuos) Parlamento nariui konkrečia proga perdavė 
vienas dovanotojas; 

 
b) Parlamento narys oficialiai atstovauja Parlamentui, kai jis: 

 
– vykdo vieną iš Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnyje nurodytų funkcijų; 

arba 
 

– atstovauja Parlamentui Pirmininko vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 
20 straipsnio 4 dalį tarptautinių santykių srityje arba per iškilmingas 
progas; arba 

 
– atstovauja komitetui ar tarpparlamentinei delegacijai, į kurią vykti leido 

Pirmininkų sueiga arba Biuras. 
 
2. Šis skyrius taip pat taikomas Parlamento nariui, kuris vykdo 1 dalies b punkte 

nurodytoms funkcijoms prilygstančias funkcijas frakcijoje, kuri paskelbtu 
sprendimu įsipareigoja laikytis šių taisyklių. 

 
 

2 straipsnis 
 

Parlamento narių pranešimai apie gautas, perduotas ir pasiliktas dovanas 
 
1. Laikantis 1 straipsnio Parlamentui oficialiai atstovaujantis Parlamento narys turi 

iki paskutinės mėnesio, einančio po dienos, kurią gavo dovaną, dienos pranešti 
Pirmininkui dovanos gavimo faktą, visų pirma nurodant dovanotojo vardą, 
pavardę ar pavadinimą, dovanos gavimo datą ir pareigas, kurias ėjo, kai gavo 
dovaną, taip pat pateikiant dovanos aprašymą ir nurodant apytiksliai apskaičiuotą 
dovanos vertę. Ta informacija pateikiama naudojant  I priedo formą. 

 
2. Parlamento Pirmininko vardu kompetentinga tarnyba informuoja Parlamento narį 

apie vietą, kurioje reikia perduoti dovaną vykdant Elgesio kodekso 5 straipsnio 
2 dalyje nustatytą Parlamento nario pareigą. 

 
3. Išimties tvarka Parlamento narys gali nuolat pasilikti dovaną, jei jos vertė, kurią 

apytiksliai nurodo jis pats, yra mažesnė nei Elgesio kodekso 5 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta vertė, ir jei dovana Parlamentui neturi jokios akivaizdžios neturtinės 
vertės. Tokiais atvejais dovana tampa Parlamento nario nuosavybe. Iškilus 
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abejonei, Parlamento narys gali pateikti dovaną, kad kompetentinga tarnyba 
nustatytų jos vertę, o ši tarnyba prireikus gali kreiptis į nepriklausomą ekspertą. 

 
4. Jei kompetentingos tarnybos apytiksliai apskaičiuota dovanos vertė yra didesnė 

nei Elgesio kodekso 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta vertė, taikomas šių taisyklių 
3 straipsnis. 

 
 

3 straipsnis 
 

Dovanų laikymas ir eksponavimas 
 
1. Dovanas tvarko kompetentinga tarnyba. 
 
2. Dovanos laikomos Parlamento patalpose. 
 
3. Nukrypstant nuo 2 dalies, meninę ar kultūrinę vertę turinčios dovanos, remiantis 

Pirmininko sprendimu, priimtu po kvestorių rekomendacijų gavus Meno komiteto 
nuomonę, gali būti eksponuojamos tinkamoje vietoje Parlamento patalpose. 

 
4. Nukrypstant nuo 2 dalies ir dovaną gavusiam Parlamento nariui pateikus rašytinį 

prašymą, Pirmininkas tinkamai pagrįstais atvejais gali nuspręsti, kad Parlamento 
nariui leidžiama eksponuoti dovaną savo biure Parlamento patalpose tokį 
laikotarpį, kurį jis vykdo oficialaus atstovavimo pareigas, kurias eidamas jis gavo 
dovaną. 

 
5. Kvestoriai gali duoti nurodymus kompetentingai tarnybai dėl Parlamento 

nuosavybe tapusių dovanų naudojimo. Parlamento nariai turi teisę dalyvauti tokių 
dovanų pardavimo viešojo konkurso procedūrose. 

 
 

4 straipsnis 
 

Dovanų registras 
 
1. Kompetentinga tarnyba tvarko Parlamento nuosavybe tapusių dovanų registrą. 
 
2. Į registrą įtraukiama informacija, kurią reikia pateikti pagal 2 straipsnio 1 dalį. 

Registre taip pat saugoma dovanos nuotrauka ir, prireikus, nurodoma vieta, 
kurioje dovana eksponuojama pagal 3 straipsnio 3 ir 4 dalis. Registro informacija 
atnaujinama atsižvelgiant į pagal 3 straipsnį 5 dalį duotus nurodymus. 

 
3. Registro informacija skelbiama Parlamento interneto svetainėje ir yra lengvai 

prieinama. 
 
 

5 straipsnis 
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Klaidų ištaisymas 

 
Jei gera valia dovaną priėmęs Parlamento narys sužino, kad jos vertė yra didesnė nei 
Elgesio kodekso 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta vertė, tik pasitaikius galimybei, 
praneša apie tai pagal šių taisyklių 2 straipsnio 1 dalį ir atiduoda dovaną 
kompetentingai tarnybai, jei pagal etiketo taisykles negali grąžinti dovanos ją 
dovanojusiam asmeniui. 
 
 

2 skyrius 
 

KVIETIMAI Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ ORGANIZUOJAMUS RENGINIUS 
 
 

6 straipsnis 
 

Taikymo sritis 
 
1. Parlamento nariai atskleidžia informaciją apie dalyvavimą trečiųjų šalių 

organizuotuose renginiuose, kai Parlamento narių kelionės, apgyvendinimo ir 
pragyvenimo išlaidas padengia arba tiesiogiai apmoka trečioji šalis. 

 
2. Trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose dalyvaujantiems Parlamento nariams 

taikoma išimtis dėl pareigos atskleisti informaciją, jei išlaidas apmokanti arba 
atlyginanti trečioji šalis priskiriama vienai iš šių kategorijų: 
 
 Europos Sąjungos institucijos, organai, biurai ir agentūros; 
 pripažintos tarptautinės organizacijos (pvz., Jungtinės Tautos ir jos organai, 

Europos Taryba); 
 valstybių narių centrinės, regioninės ir savivaldos institucijos, išskyrus 

institucijas, kurios veikia kaip valstybės įmonės, kurios apibrėžtos 2006 m. 
lapkričio 16 d. Komisijos direktyvos 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp 
valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam 
tikrose įmonėse2 2 straipsnio b punkte (t. y., viešąsias energijos ar transporto 
srities paslaugas teikiančios įmonės); 

 politinės partijos ir fondai, įskaitant Europos politines partijas ir fondus, kurie 
gauna finansavimą pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių 
Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių3, išskyrus 
lobistinėje veikloje dalyvaujančias organizacijas, kurias įsteigė arba remia šios 
politinės partijos ar fondai; 

 socialiniai partneriai, dalyvaujantys socialiniame dialoge (profesinės sąjungos, 
darbuotojų asociacijos ir kt.), kai jie atlieka Sutartimis jiems priskirtą 
vaidmenį; 

                                                 
2 OL L 318, 2006 11 17, p. 17. 
3 OL L 297, 2003 11 15, p. 1. 
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 bažnyčios ir religinės bendruomenės (ypač jų valdžios institucijos), išskyrus jų 
atstovaujamas įstaigas ar juridinius asmenis, biurus ir tinklus, įsteigtus joms 
atstovauti sprendžiant klausimus su Sąjungos institucijomis, ir jų asociacijas. 

 
3. Kai kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos neapmokamos ar 

nepadengiamos, bet apmokamos ar padengiamos tik maitinimosi, bilieto į renginį 
ar panašios išlaidos, kurių dydis neviršija Elgesio kodekso 5 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto dydžio, pareiga atskleisti informaciją netaikoma. 

 
4. Kai Biuras ar Pirmininkų sueiga leido į kelionę vykti delegacijai, kurios visas 

narių išlaidas ar jų dalį padengia ar atlygina trečiosios šalys, pareiga atskleisti 
informaciją netaikoma. 

 
 

7 straipsnis 
 

Deklaracija 
 
1. Pagal 6 straipsnio 1 dalį teikiamoje deklaracijoje nurodoma ši informacija: 
 

a) trečiosios šalies, kuri apmokėjo ar padengė Parlamento nario išlaidas, vardas, 
pavardė (pavadinimas), pareigos ir adresas; 

 
b) apmokėtų ar padengtų išlaidų pobūdis (kelionės, apgyvendinimo ir (arba) 

pragyvenimo išlaidos) ir informacija apie tai, ar buvo apmokėtos ar padengtos 
visos išlaidos, ar tik jų dalis;  

 
c) renginio pobūdis ir vieta, Parlamento nario lankymosi renginyje data ir 

trukmė; 
 
d) renginio programa. 
 

2. Visi Parlamento nariai, kurie nori pateikti papildomos informacijos, gali tą 
padaryti. 

 
3.  Deklaracija pateikiama naudojant  II priedo formą. 
 
4. Pagal 6 straipsnio 1 dalį ir šį straipsnį pateikiama informacija skelbiama 

Parlamento interneto svetainėje ir yra lengvai prieinama. 
 
 

8 straipsnis 
 

Terminas 
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Parlamento nariai pateikia savo deklaraciją pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį ne 
vėliau kaip paskutinę mėnesio, einančio po paskutinės dienos, kurią Parlamento narys 
dalyvavo renginyje, dieną.  
 
 
 

3 skyrius 
 

KONTROLĖS TVARKA  
 

9 straipsnis 
 

Kontrolės tvarka 
 
Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnį Parlamento nariai asmeniškai atsako už tai, kad 
Pirmininkui pateiktoje deklaracijoje būtų nurodyta tiksli informacija. 
 
Jei yra priežasčių manyti, kad deklaracijoje pateikta akivaizdžiai klaidinga, nerimta, 
neįskaitoma ar nesuprantama informacija, kompetentinga tarnyba Pirmininko vardu 
per pagrįstą laikotarpį atlieka bendrą patikimumo patikrinimą, siekdama išsiaiškinti 
padėtį, taip suteikdama Parlamento nariui galimybę reaguoti. Jei atlikus tokį 
patikrinimą padėtis nepaaiškėja ir klausimas neišsprendžiamas, Pirmininkas priima 
sprendimą dėl tolimesnės procedūros pagal Elgesio kodekso 8 straipsnį. 
 
 

4 skyrius 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

10 straipsnis 
 

Įsigaliojimas 
 
Šios taisyklės įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. ir taikomos nuo tos datos. 
 
 

11 straipsnis 
 

Įgyvendinimas 
 
Generalinis sekretorius užtikrina, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Nuo jų 
įsigaliojimo datos praėjus vieneriems metams, įvertinamas jų techninis įgyvendinimas 
ir jų funkcionalumas. 
 
 
 
 


