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ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS PARLAMENTA 
DEPUTĀTU RĪCĪBAS KODEKSU FINANSIĀLO INTEREŠU UN 

INTEREŠU KONFLIKTU JOMĀ 
 

PREZIDIJA LĒMUMS 
 

2013. GADA 15. APRĪLIS 
 
 
Nodaļas: 
 

1. Oficiālu pienākumu pildīšanas laikā saņemtās dāvanas 
2. Uzaicinājumi uz trešo personu rīkotiem pasākumiem 
3. Kontroles procedūra 
4. Nobeiguma noteikumi 

 
 
 
EIROPAS PARLAMENTA PREZIDIJS, 
 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamentu un jo īpaši tā 9. panta 1. punktu, 
 
ņemot vērā Reglamenta I pielikumu (turpmāk „Rīcības kodekss”) un jo īpaši tā 
5. panta 2. un 3. punktu un 9. pantu, 
 
 
tā kā: 
 
(1) saskaņā ar Rīcības kodeksa 5. panta 2. punktā deputāti, kuri oficiāli pārstāv 

Parlamentu, var pieņemt un vēlāk nodot dāvanas, kuru vērtība nav lielāka par 
5. panta 1. punktā noteikto robežvērtību; 

 
(2) ir jānosaka procedūra, kādā deputāti atbilstīgi Rīcības kodeksa 5. panta 

2. punktam nodod priekšsēdētājam dāvanas, kas tiem piedāvātas, kad viņi 
oficiāli pārstāv Parlamentu; 

 
(3) būtu jāparedz noteikumi, saskaņā ar kuriem priekšsēdētājs pienācīgi pamatotos 

gadījumos var nolemt deputātam atļaut uz laiku paturēt piedāvāto dāvanu; 
 
(4) būtu jānodrošina iespēja Parlamenta telpās izlikt apskatei dāvanas, kam ir 

mākslinieciska vai kultūras vērtība; 
 
(5) būtu jārada iespēja deputātiem, kas labticīgi pieņēmuši dāvanu, kuras vērtība 

pēc tam ir izrādījusies lielāka par Rīcības kodeksa 5. panta 1. punktā noteikto 
robežvērtību, labot šādu situāciju, nododot attiecīgo dāvanu priekšsēdētājam; 
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(6) būtu jāļauj piemērot šos noteikumus arī attiecībā uz deputātiem, kuri pilda 
noteiktus uzdevumus politisko grupu vārdā; 

 
(7) pārredzamības labad būtu jāveido publiski pieejams dāvanu reģistrs; 
 
(8) būtu jānosaka Rīcības kodeksa 5. panta 3. punkta piemērošanas joma un 

noteikumi pārredzamības nodrošināšanai attiecībā uz deputātu ceļa un 
uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanu vai arī tiešiem trešo personu veiktiem šo 
izdevumu maksājumiem, ja deputāti, saņemot ielūgumu un veicot savus 
pienākumus, piedalās trešās personas organizētā pasākumā;  

 
(9) viens no Rīcības kodeksa vispārējiem mērķiem ir nodrošināt, ka deputāti ziņo 

par visiem tādu pasākumu apmeklējumiem, kas varētu nepiemēroti ietekmēt 
deputātu darba pienākumu veikšanu; 

 
(10) risku, ka deputātu pienākumu veikšana tiek nepiemēroti ietekmēta, principā var 

novērst, ja izdevumus sedzošā trešā persona pārstāv sabiedrības vai līdzīgas 
intereses. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vienošanos 
par Pārredzamības reģistra izveidi organizācijām un pašnodarbinātām 
privātpersonām, kas piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā1, ir jāsagatavo 
saraksts, kurā minētas trešās personas, kas pārstāv sabiedrības vai līdzīgas 
intereses. Iepriekš minētās vienošanās izmaiņu gadījumā minētais saraksts būtu 
attiecīgi jāatjaunina; 

 
(11) lai nodrošinātu pārredzamību atbilstīgi Rīcības kodeksa 5. panta 3. punktam, 

deputātiem vajadzētu šajos noteikumos paredzētajā termiņā paziņot par dalību 
trešās personas organizētos pasākumos; 

 
(12) saskaņā ar Rīcības kodeksa 9. pantu ir jānosaka kontroles procedūra, 
 
 
IR PIEŅĒMIS ŠOS ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMUS. 

 
 
 
 
 

1. nodaļa 
 

OFICIĀLU PIENĀKUMU PILDĪŠANAS LAIKĀ SAŅEMTĀS DĀVANAS 
 

 
 

1. pants 
 

                                                 
1 OV L 191, 22.7.2011., 29. lpp. 
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Definīcijas un piemērošanas joma 
 
1. Saskaņā ar Rīcības kodeksa 5. panta 2. punktu: 
 

(a) „dāvana” ir materiāls(-i) priekšmets(-i), kam ir viena vai vairākas sastāvdaļas 
un ko kādā konkrētā gadījumā dāvinātājs ir piedāvājis deputātam; 

 
(b) deputāts oficiāli pārstāv Parlamentu, ja viņš: 

 
– veic kādu no Reglamenta 19. pantā minētajiem uzdevumiem vai 

 
– priekšsēdētāja vārdā pārstāv Parlamentu starptautiskajās attiecībās vai 

svinīgos pasākumos saskaņā ar Reglamenta 20. panta 4. punktu, vai 
 

– pārstāv komiteju vai parlamentu sadarbības delegāciju oficiālā misijā, ko 
atļāvusi Priekšsēdētāju konference vai Prezidijs; 

 
2. Šīs nodaļas noteikumi attiecas arī uz deputātiem, kuri politiskajā grupā, kura ar 

publicētu lēmumu ir apņēmusies ievērot šos noteikumus, veic uzdevumu, kas 
pielīdzināts 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem uzdevumiem. 

 
 

2. pants 
 

Deputātu paziņojumi par dāvanām, dāvanu nodošana un paturēšana savā īpašumā 
 
1. Ikviens deputāts, kurš oficiāli pārstāvējis Parlamentu saskaņā ar 1. pantu, līdz 

nākamā mēneša pēdējai dienai, kas seko dāvanas saņemšanas dienai, 
priekšsēdētājam paziņo par dāvanas saņemšanu un jo īpaši norāda dāvinātāja 
vārdu, dāvanas saņemšanas datumu un uzdevumu, kuru pildot viņš ir saņēmis 
šādu dāvanu, kā arī sniedz dāvanas aprakstu un norāda saņēmēja lēsto dāvanas 
vērtību. Šo informāciju iesniedz, izmantojot I pielikumā iekļauto veidlapu. 

 
2. Kompetentais dienests priekšsēdētāja vārdā informē deputātu par vietu, kur 

dāvana ir jānodod atbilstīgi Rīcības kodeksa 5. panta 2. punktā noteiktajam 
deputātu pienākumam. 

 
3. Izņēmuma kārtā deputāts var pastāvīgi paturēt dāvanu savā īpašumā, ja tās vērtība 

pēc deputāta aplēsēm ir mazāka par Rīcības kodeksa 5. panta 1. punktā noteikto 
robežvērtību un ja dāvanai nav būtiskas vērtības attiecībā uz Parlamentu. Šādā 
gadījumā dāvana kļūst par deputāta īpašumu. Šaubu gadījumā deputāts var 
iesniegt dāvanu kompetentajam dienestam vērtības noteikšanai, kurš, ja 
nepieciešams, lūdz neatkarīga eksperta vērtējumu. 

 
4. Ja dāvanas vērtība pēc kompetentā dienesta aprēķiniem ir lielāka nekā Rīcības 

kodeksa 5. panta 1. punktā minētā robežvērtība, piemēro šo noteikumu 3. pantu. 
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3. pants 

 
Dāvanu glabāšana un izlikšana apskatei 

 
1. Par dāvanām atbildīgs ir kompetentais dienests. 
 
2. Dāvanas glabā Parlamenta ēkās. 
 
3. Atkāpjoties no 2. punkta, dāvanas, kam ir mākslinieciska vai kultūras vērtība, 

saskaņā ar lēmumu, ko priekšsēdētājs pieņem, pamatojoties uz kvestoru 
ieteikumu, kas iesniegts pēc Mākslas komitejas atzinuma saņemšanas, var tikt 
izliktas apskatei Parlamenta telpās tam piemērotā vietā. 

 
4. Atkāpjoties no 2. punkta, kā arī pēc deputāta, kam piedāvāta dāvana, rakstiska 

pieprasījuma priekšsēdētājs pienācīgi pamatotos gadījumos var pieņemt lēmumu 
atļaut deputātam izlikt attiecīgo dāvanu apskatei viņa birojā Parlamenta ēkā uz tik 
ilgu laiku, kamēr viņš turpina pildīt oficiālos pienākumus, ko viņš pildīja dāvanas 
saņemšanas laikā. 

 
5. Kvestori var kompetentajam dienestam dot norādījumus par Parlamenta īpašumā 

esošo dāvanu izmantošanu. Deputāti ir tiesīgi piedalīties dāvanu pārdošanai 
paredzētajās izsoles procedūrās. 

 
 

4. pants 
 

Dāvanu reģistrs 
 
1. Kompetentais dienests veido Parlamenta īpašumā esošo dāvanu reģistru. 
 
2. Reģistrā iekļauj saskaņā ar 2. panta 1. punktu sniedzamo informāciju. Tajā iekļauj 

arī dāvanas fotoattēlu, un attiecīgā gadījumā norāda vietu, kurā dāvana ir izlikta 
apskatei atbilstoši 3. panta 3. punktam un 4. punktam. Reģistru atjaunina atbilstīgi 
norādījumiem, kas sniegti saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

 
3. Reģistru publicē Parlamenta tīmekļa vietnē viegli pieejamā veidā. 
 
 

5. pants 
 

Labošanas noteikums 
 
Ja deputātam, kurš labticīgi pieņēmis dāvanu, kļūst zināms, ka tās vērtība ir lielāka 
par Rīcības kodeksa 5. panta 1. punktā minēto robežvērtību, viņš pēc iespējas drīz 
iesniedz paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 2. panta 1. punktu un dāvanu nodod 



 

 5/7  

 LV

kompetentajam dienestam, ja pieklājības normu dēļ viņš dāvanu nevar atdot tās 
dāvinātājam. 
 
 

2. nodaļa 
 

UZAICINĀJUMI UZ TREŠO PERSONU RĪKOTIEM PASĀKUMIEM 
 
 

6. pants 
 

Piemērošanas joma 
 
1. Deputāti informē par dalību trešās personas rīkotos pasākumos, ja trešā persona 

atlīdzina viņa ceļa un uzturēšanās izdevumus vai veic tiešus šādu izdevumu 
maksājumus. 

 
2. Deputāti, kuri piedalās trešās personas rīkotos pasākumos, ir atbrīvoti no 

informēšanas pienākuma, ja trešā persona, kas maksā vai atlīdzina minētos 
izdevumus, pieder pie vienas no šādām kategorijām: 
 
 Eiropas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras; 
 atzītas starptautiskas organizācijas (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija 

un tās struktūras; Eiropas Padome); 
 dalībvalstu centrālās, vietējās, reģionālās un pašvaldību iestādes, izņemot 

gadījumus, kad iestāde pārstāv publisku uzņēmumu, kā definēts 2. panta 
b) punktā Komisijas 2006. gada 16. novembra Direktīvā 2006/111/EK par 
dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī 
par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību2 (piemēram, uzņēmums, kas 
darbojas publisko pakalpojumu jomā, veicot energoapgādi vai sniedzot 
transporta pakalpojumus); 

 politiskās partijas un fondi, tai skaitā Eiropas līmeņa politiskās partijas un 
fondi, kas saņem finansējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas 
attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu3, izņemot 
jebkādas organizācijas, kuras tie izveidojuši vai atbalsta un kuras ir iesaistītas 
lobēšanas darbībās; 

 sociālie partneri kā sociālā dialoga dalībnieki (arodbiedrības, darba devēju 
apvienības u. c.), kuri veic tiem Līgumos paredzētos uzdevumus; 

 baznīcas un reliģiskās kopienas (jo īpaši, to iestādes), izņemot to pārstāvības 
birojus vai juridiskās struktūras, birojus un tīklus, kas izveidoti to pārstāvībai 
ES iestādēs, un to apvienības. 

 
3. Ja nav maksāti vai atlīdzināti ceļa vai uzturēšanās izdevumi, bet gan tikai maksa 

par maltītēm, ieejas biļetēm vai tamlīdzīgiem labumiem, kuru vērtība nepārsniedz 
                                                 
2 OV L 318, 17.11.2006., 17. lpp. 
3 OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp. 
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Rīcības kodeksa 5. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, informēšanas 
pienākumu nepiemēro. 

 
4. Ja Prezidijs vai Priekšsēdētāju konference ir atļāvusi nosūtīt delegāciju, kuras 

locekļu izdevumus pilnībā vai daļēji maksā vai atlīdzina trešās personas, 
informēšanas pienākumu nepiemēro. 

 
 

7. pants 
 

Deklarācija 
 
1. Deklarācijā, ko iesniedz saskaņā ar 6. panta 1. punktu, iekļauj šādu informāciju: 
 

(a) trešās personas, kas maksāja vai atlīdzināja deputāta izdevumus, vārds, amats 
un adrese; 

 
(b) maksāto vai atlīdzināto izdevumu veids (ceļa un/vai uzturēšanās izdevumi) un 

informācija par to, vai tie maksāti vai atlīdzināti pilnībā vai daļēji;  
 
(c) pasākuma veids un vieta, kā arī deputāta apmeklējuma datums un ilgums; 
 
(d) pasākuma programma. 
 

2. Deputāts pēc izvēles var pievienot papildu informāciju. 
 
3.  Deklarāciju sagatavo, izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapu. 
 
4. Saskaņā ar 6. panta 1. punktu un šo pantu iesniegto informāciju publicē 

Parlamenta tīmekļa vietnē viegli pieejamā veidā. 
 
 

8. pants 
 

Termiņš 
 
Deklarāciju, kas sniedzama saskaņā ar 6. panta 1. punktu un 7. pantu, deputāti 
iesniedz nākamā mēneša pēdējā dienā, kas seko deputāta pasākuma apmeklējuma 
pēdējai dienai.  
 
 
 

3. nodaļa 
 

KONTROLES PROCEDŪRA  
 

9. pants 
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Kontroles procedūra 

 
Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. pantu deputāti ir personiski atbildīgi par pareizas 
deklarācijas iesniegšanu priekšsēdētājam. 
 
Ja ir pamats uzskatīt, ka deklarācijā iekļautā informācija ir nepārprotami kļūdaina, 
neprecīza, nesalasāma vai nesaprotama, kompetentais dienests precizitātes nolūkā un, 
rīkojoties priekšsēdētāja vārdā, veic vispārēju ticamības pārbaudi un to dara pienācīgā 
termiņā, lai dotu deputātam iespēju paust savu nostāju. Ja pēc šādas pārbaudes 
skaidrība netiek gūta un jautājums netiek atrisināts, priekšsēdētājs pieņem lēmumu 
par turpmāku procedūru saskaņā ar Rīcības kodeksa 8. pantu. 
 
 

4. nodaļa 
 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

10. pants 
 

Stāšanās spēkā 
 
Šie noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā, un tos piemēro no minētā datuma. 
 
 

11. pants 
 

Īstenošana 
 
Ģenerālsekretārs nodrošina, ka šie noteikumi tiek īstenoti. To tehnisko īstenošanu un 
to darbību novērtē vienu gadu pēc noteikumu stāšanās spēkā. 
 
 
 


