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PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW 

FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW 
 

DECYZJA PREZYDIUM 
 

Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. 
 
 
Rozdziały: 
 

1. Prezenty otrzymane w związku z pełnioną funkcją 
2. Zaproszenia na wydarzenia organizowane przez strony trzecie 
3. Procedura monitorowania 
4. Postanowienia końcowe 

 
 
 
PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
 
uwzględniając Regulamin Parlamentu Europejskiego, a szczególnie jego art. 9 ust. 1, 
 
uwzględniając załącznik I do Regulaminu (dalej zwany „kodeksem postępowania”), 
w szczególności jego art. 5 ust. 2 i 3 i art. 9, 
 
 
a także mając na uwadze, co następuje: 
 
(1) art. 5 ust. 2 kodeksu postępowania zezwala posłom oficjalnie reprezentującym 

Parlament na przyjmowanie, a następnie przekazywanie prezentów o wartości 
wyższej niż wartość określona w art. 5 ust. 1; 

 
(2) należy określić procedurę, zgodnie z którą posłowie będą przekazywali 

przewodniczącemu prezenty otrzymane w czasie gdy reprezentują oni oficjalnie 
Parlament, zgodnie z art. 5 ust. 2 kodeksu postępowania; 

 
(3) należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym przewodniczący może 

w należycie uzasadnionych przypadkach postanowić, że poseł może 
tymczasowo zatrzymać otrzymany prezent; 

 
(4) należy umożliwić wystawianie prezentów o wartości artystycznej lub kulturalnej 

na terenie Parlamentu; 
 
(5) należy umożliwić posłom, którzy przyjęli w dobrej wierze prezent o wartości, 

która okazała się później wyższa, niż próg określony w art. 5 ust. 1 kodeksu 
postępowania, naprawienie tego uchybienia przez przekazanie prezentu 
przewodniczącemu; 
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(6) powinna istnieć możliwość zastosowania niniejszych przepisów również do 
posłów sprawujących niektóre funkcje w imieniu grup politycznych; 

 
(7) w interesie przejrzystości należy prowadzić powszechnie dostępny rejestr 

prezentów; 
 
(8) konieczne jest określenie zakresu art. 5 ust. 3 kodeksu postępowania oraz 

przepisów mających na celu zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do 
przypadków zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i pobytu posłów lub 
bezpośredniego pokrywania takich kosztów przez strony trzecie, gdy posłowie 
uczestniczą – na zaproszenie i w ramach wykonywania swego mandatu – 
w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie;  

 
(9) jednym z ogólnych celów kodeksu postępowania jest zobowiązanie posłów do 

ujawniania informacji o udziale we wszystkich wydarzeniach, przy okazji 
których istnieje pewne potencjalne ryzyko wywierania nadmiernego wpływu na 
wykonywanie przez posłów ich mandatu; 

 
(10) potencjalne ryzyko nadmiernego wpływu na wykonywanie przez posłów ich 

mandatu można, co do zasady, wykluczyć w przypadku gdy pokrywająca koszty 
strona trzecia reprezentuje interes publiczny lub pokrewny. Należy sporządzić 
wykaz stron trzecich reprezentujących interes publiczny lub pokrewny 
w oparciu o porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją 
Europejską w sprawie utworzenia rejestru służącego przejrzystości, dotyczącego 
organizacji i samozatrudnionych osób zaangażowanych w opracowanie 
i realizację polityki Unii Europejskiej1. Wykaz powinien być odpowiednio 
aktualizowany w przypadku zmian wyżej wymienionego porozumienia; 

 
(11) aby zapewnić przejrzystość zgodnie z art. 5 ust. 3 kodeksu postępowania 

posłowie powinni zgłaszać udział w wydarzeniach organizowanych przez strony 
trzecie w terminie określonym w niniejszych przepisach; 

 
(12) należy ustanowić procedurę monitorowania zgodnie z art. 9 kodeksu 

postępowania, 
 
 
PRZYJMUJE NINIEJSZE PRZEPISY WYKONAWCZE: 

 
 
 
 
 

Rozdział 1 
 

PREZENTY OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ 
 

 

                                                 
1 Dz.U. L 191 z 22.7.2011, s. 29. 
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Artykuł 1 

 
Definicje i zakres 

 
1. Do celów art. 5 ust. 2 kodeksu postępowania: 
 

(a) „prezent” oznacza wszelkiego rodzaju rzeczy materialne, składające się z 
jednej lub więcej części, wręczone posłowi w dowolnym momencie przez 
darczyńcę; 

 
(b) poseł oficjalnie reprezentuje Parlament jeśli:  

 
– pełni jedną z funkcji, o których mowa w art. 19 Regulaminu lub 

 
– reprezentuje Parlament w imieniu przewodniczącego w kontaktach 

międzynarodowych lub na uroczystościach zgodnie z art. 20 ust. 4 
Regulaminu lub 

 
– reprezentuje komisję lub delegację międzyparlamentarną podczas 

oficjalnego wyjazdu służbowego zatwierdzonego przez Konferencję 
Przewodniczących lub Prezydium.  

 
2. Niniejszy rozdział ma także zastosowanie do posłów sprawujących funkcje, 

analogiczne do funkcji wymienionych w ust. 1 lit. b), w grupie politycznej, która 
w podanej do publicznej wiadomości decyzji zobowiązała się do przestrzegania 
niniejszych przepisów. 

 
 

Artykuł 2 
 

Zgłaszanie, przekazywanie i zatrzymywanie prezentów przez posłów 
 
1. Każdy poseł oficjalnie reprezentujący Parlament zgodnie z art. 1 zgłasza 

przewodniczącemu – do ostatniego dnia miesiąca następującego po dacie 
otrzymania prezentu – fakt jego otrzymanie, podając w szczególności 
nazwę/nazwisko ofiarodawcy, datę otrzymania prezentu i charakter funkcji 
pełnionej przez posła przy jego wręczeniu, a także podaje opis prezentu i jego 
orientacyjną wartość oszacowaną przez obdarowanego posła. Informacje te podaje 
się w formularzu zawartym w załączniku I. 

 
2. W imieniu przewodniczącego właściwe służby powiadamiają posła o tym, gdzie 

należy złożyć prezent zgodnie z zobowiązaniami posłów wynikającymi z art. 5 
ust. 2 kodeksu postępowania. 

 
3. W drodze wyjątku poseł może zatrzymać prezent na stałe, pod warunkiem że jego 

wartość, oszacowana przez posła, wynosi mniej niż wartość określona w art. 5 
ust. 1 kodeksu postępowania, a sam prezent nie ma oczywistej niematerialnej 
wartości dla Parlamentu. W takich przypadkach prezent staje się własnością posła. 
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W razie wątpliwości poseł może przekazać prezent właściwym służbom w celu 
oszacowania jego wartości, które to służby, jeśli zaistnieje taka potrzeba, mogą 
skorzystać z usług niezależnego eksperta. 

 
4. Jeśli wartość prezentu oszacowana przez właściwe służby przekracza wartość 

określoną w art. 5 ust. 1 kodeksu postępowania zastosowanie ma art. 3 niniejszych 
przepisów. 

 
 

Artykuł 3 
 

Przechowywanie i wystawianie prezentów 
 
1. Prezentami zarządzają właściwe służby. 
 
2. Prezenty są przechowywane na terenie Parlamentu. 
 
3. W drodze odstępstwa od ust. 2 prezenty o wartości artystycznej lub kulturalnej 

mogą – na mocy decyzji przewodniczącego podjętej na wniosek kwestorów 
wydany na podstawie opinii Komitetu Artystycznego – zostać wystawione na 
widok publiczny w odpowiednim do tego miejscu na terenie Parlamentu. 

 
4. W drodze wyjątku od ust. 2 i na pisemny wniosek posła, któremu ofiarowano 

prezent, przewodniczący może w należycie uzasadnionych przypadkach 
postanowić, że posłowi zezwala się na wystawienie prezentu w biurze posła na 
terenie Parlamentu, pod warunkiem, że poseł nadal pełni funkcję, jaką pełnił przy 
jego wręczaniu. 

 
5. Kwestorzy mogą wydać polecenie właściwym służbom w kwestii wykorzystania 

wszelkich prezentów będących własnością Parlamentu. Posłowie mogą 
uczestniczyć w otwartych procedurach przetargowych organizowanych w celu 
sprzedaży tych prezentów. 

 
 

Artykuł 4 
 

Rejestr prezentów 
 
1. Właściwe służby prowadzą rejestr prezentów stanowiących własność Parlamentu. 
 
2. Rejestr zawiera informacje wymagane na mocy art. 2 ust. 1. Zawiera on również 

fotografię prezentu i – w stosownych przypadkach – wskazuje miejsce, w którym 
prezent jest wystawiany zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4; rejestr jest aktualizowany celem 
uwzględnienia wszelkich poleceń wydanych na mocy art. 3 ust. 5. 

 
3. Rejestr jest publikowany na stronie internetowej Parlamentu w sposób 

zapewniający jego łatwy dostęp. 
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Artykuł 5 
 

Klauzula naprawcza 
 
W przypadku gdy poseł, który przyjął prezent w dobrej wierze, stwierdzi następnie, 
że wartość prezentu przekracza wartość określoną w art. 5 ust. 1 kodeksu 
postępowania, przy najbliższej okazji zgłasza ten fakt zgodnie z art. 2 ust. 1 
niniejszych przepisów i przekazuje prezent właściwym służbom, jeżeli z powodów 
kurtuazyjnych nie może go zwrócić ofiarodawcy. 
 
 

Rozdział 2 
 

ZAPROSZENIA NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ STRONY 
TRZECIE 

 
 

Artykuł 6 
 

Zakres 
 
1. Posłowie ujawniają informacje o swoim udziale w wydarzeniach organizowanych 

przez strony trzecie, w przypadku gdy osoby trzecie dokonują zwrotu kosztów 
podróży, zakwaterowania lub pobytu posłów lub bezpośrednio pokrywają takie 
koszty. 

 
2. Posłowie biorący udział w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie są 

zwolnieni z obowiązku ujawniania informacji, jeżeli strona pokrywająca 
bezpośrednio lub zwracająca koszty należy do jednej z następujących kategorii: 
 
 instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej; 
 uznanych organizacji międzynarodowych (np. ONZ i jej organów, Rady 

Europy); 
 centralnych, lokalnych, regionalnych i miejskich organów państw 

członkowskich, z wyjątkiem sytuacji, w których strona zapraszająca występuje 
w charakterze przedstawiciela przedsiębiorstwa publicznego, zgodnie z 
definicją z art. 2 lit b) dyrektywy Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 
2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami 
członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie 
przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw2 (np. 
przedsiębiorstwa świadczącego usługi publiczne związane z dostawami 
energii czy transportem); 

 partii politycznych i fundacji, w tym partii politycznych i fundacji na szczeblu 
europejskim finansowanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 
przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad 

                                                 
2 Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 17. 
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dotyczących ich finansowania3, z wyjątkiem wszelkich utworzonych lub 
wspieranych przez nie organizacji, które są zaangażowane w działalność 
lobbingową; 

 partnerów społecznych jako uczestników dialogu społecznego (związków 
zawodowych, stowarzyszeń pracodawców itp.) w ramach pełnienia funkcji 
wyznaczonej im w traktatach; 

 kościołów i wspólnot religijnych (w szczególności ich władz), z wyjątkiem 
biur przedstawicielskich lub osób prawnych, biur i sieci utworzonych w celu 
reprezentowania ich w kontaktach z instytucjami UE, jak również z wyjątkiem 
ich stowarzyszeń. 

 
3. Wymóg ujawniania informacji nie obowiązuje w przypadku, gdy pokrycie lub 

zwrot kosztów nie obejmowały kosztów podróży, zakwaterowania lub pobytu, a 
jedynie koszty posiłku, biletu wejściowego itp., których wartość nie przekracza 
kwoty określonej w art. 5 ust. 1 kodeksu postępowania. 

 
4. Wymóg ujawniania informacji nie obowiązuje w przypadku, gdy Prezydium lub 

Konferencja Przewodniczących zatwierdziły delegację posłów, których wydatki 
są pokrywane lub podlegają zwrotowi w całości lub w części przez stronę trzecią. 

 
 

Artykuł 7 
 

Oświadczenie 
 
1. Oświadczenie, jakie należy złożyć zgodnie z art. 6 ust. 1 zawiera następujące 

informacje: 
 

a) nazwisko, funkcję i adres strony trzeciej, która pokryła lub zwróciła wydatki 
posła; 

 
b) rodzaj wydatków, które zostały pokryte lub zwrócone (koszty podróży, 

zakwaterowania lub pobytu) oraz czy wydatki zostały pokryte lub zwrócone w 
całości czy w części;  

 
c) charakter i miejsce wydarzenia oraz daty i czas trwania udziału posła w 

wydarzeniu; 
 
d) program wydarzenia. 
 

2. Poseł ma możliwość dodania wszelkich dodatkowych informacji. 
 
3.  Oświadczenie przygotowuje się przy użyciu formularza zawartego w załączniku 

II. 
 

                                                 
3 Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1. 



 

 7/8     PL 

4. Informacje udzielone zgodnie z art. 6 ust. 1 i niniejszym artykułem są 
publikowane na stronie internetowej Parlamentu w sposób zapewniający ich łatwą 
dostępność. 

 
 

Artykuł 8 
 

Termin 
 
Posłowie składają oświadczenie zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 najpóźniej w ostatnim 
dniu miesiąca następującego po ostatnim dniu udziału posła w wydarzeniu.  
 
 
 

Rozdział 3 
 

PROCEDURA MONITOROWANIA  
 

Artykuł 9 
 

Procedura monitorowania 
 
Zgodnie z art. 4 kodeksu postępowania posłowie są osobiście odpowiedzialni za 
przedłożenie przewodniczącemu oświadczenia zawierającego dokładne informacje. 
 
Jeżeli istnieją podstawy pozwalające sądzić, że oświadczenie zawiera wyraźnie 
błędne, niepoważne, nieczytelne lub niezrozumiałe informacje, właściwe służby – 
działając w imieniu przewodniczącego – przeprowadzają kontrolę wiarygodności w 
celu wyjaśnienia sprawy w rozsądnym terminie, tym samym zapewniając posłowi 
możliwość zareagowania. W przypadku, gdy taka kontrola nie doprowadzi do 
wyjaśnienia ani rozstrzygnięcia sprawy, przewodniczący podejmuje decyzję o 
dalszych działaniach zgodnie z art. 8 kodeksu postępowania. 
 
 

Rozdział 4 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

Artykuł 10 
 

Wejście w życie 
 
Niniejsze przepisy wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2013 r. i mają zastosowanie od tej 
daty. 
 
 

Artykuł 11 
 

Wdrożenie 
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Sekretarz Generalny zapewnia wdrożenie niniejszych przepisów. Ich praktyczne 
wdrożenie i funkcjonalność zostanie poddana ocenie po upływie roku od ich wejścia 
w życie. 
 
 
 


