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VYKONÁVACIE OPATRENIA PRE KÓDEX SPRÁVANIA POSLANCOV 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU V OBLASTI FINANČNÝCH ZÁUJMOV 

A KONFLIKTOV ZÁUJMOV 
 

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA 
 

Z 15. APRÍLA 2013 
 
 
Kapitoly: 
 

1. Dary prijaté vo výkone funkcie 
2. Pozvania na podujatia organizované tretími stranami 
3. Monitorovací postup  
4. Záverečné ustanovenia 

 
 
 
PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO PARLAMENTU, 
 
so zreteľom na Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, a najmä na jeho článok 9 
ods. 1, 
 
so zreteľom na prílohu I k rokovaciemu poriadku (ďalej len "kódex správania"), a 
najmä na jej článok 5 ods. 2 a 3 a článok 9, 
 
 
keďže: 
 
(1) Článok 5 ods. 2 kódexu správania umožňuje poslancom pri oficiálnom 

zastupovaní Parlamentu prijať a následne odovzdať dary s vyššou hodnotou než 
je hraničná hodnota stanovená v článku 5 ods. 1. 

 
(2) Je potrebné určiť postup, v rámci ktorého poslanci odovzdávajú predsedovi dary 

získané pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu v súlade s článkom 5 ods. 2 
kódexu správania. 

 
(3) Malo by sa prijať ustanovenie pre možnosť, že v riadne opodstatnených 

prípadoch môže predseda rozhodnúť o tom, že si poslanec, ktorý dal dostal, 
môže tento dar dočasne ponechať. 

 
(4) Malo by sa umožniť, aby sa dary umeleckej či kultúrnej hodnoty vystavovali 

v priestoroch Parlamentu. 
 
(5) Poslanci, ktorí prijali v dobrej viere dar, ktorého hodnota sa neskôr ukáže vyššia 

ako hraničná hodnota stanovená v článku 5 ods. 1 kódexu správania, by mali 
mať možnosť na nápravu tejto chyby odovzdaním daru predsedovi. 
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(6) Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať aj na poslancov vykonávajúcich niektoré 
funkcie v mene politických skupín. 

 
(7) V záujme transparentnosti by sa mala viesť verejne prístupná evidencia darov. 
 
(8) Je potrebné určiť rozsah pôsobnosti článku 5 ods. 3 kódexu správania a pravidlá 

na zabezpečenie transparentnosti pre prípady preplatenia cestovných nákladov, 
výdavkov na ubytovanie a pobyt poslancov alebo priamej úhrady týchto 
výdavkov tretími stranami, ak sa poslanci na základe pozvania a v rámci plnenia 
svojich povinností zúčastnili na podujatiach organizovaných tretími stranami.  

 
(9) Jedným zo všeobecných cieľov kódexu správania je zabezpečiť, aby poslanci 

zverejňovali informácie o ich účasti na všetkých podujatiach, pri ktorých 
existuje určité potenciálne riziko, že ich možno neprimerane ovplyvniť pri 
výkone ich povinností. 

 
(10) Riziko neprimeraného ovplyvňovania poslancov pri výkone ich povinností sa 

môže v zásade vylúčiť v prípadoch, keď tretia strana uhrádzajúca výdavky 
zastupuje verejný alebo podobný záujem. Mal by sa vypracovať zoznam tretích 
strán zastupujúcich verejný alebo podobný záujme na základe Dohody medzi 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra 
transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa 
podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie1. Tento zoznam by sa 
mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať v prípade zmien uvedenej dohody. 

 
(11) Na zabezpečenie transparentnosti v súlade s článkom 5 ods. 3 kódexu správania 

by poslanci mali predložiť vyhlásenie o ich účasti na podujatiach 
organizovaných tretími stranami v lehotách stanovených v týchto opatreniach. 

 
(12) Je potrebné zaviesť monitorovací postup v súlade s článkom 9 kódexu 

správania, 
 
 
SCHVÁLILO TIETO VYKONÁVACIE OPATRENIA: 

 
 
 
 
 

Kapitola 1 
 

DARY PRIJATÉ POČAS VÝKONU FUNKCIE 
 

 
 

Článok 1 
 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2011, s. 29. 
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Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
1. Na účely článku 5 ods. 2 kódexu správania: 
 

a) „dar“ znamená každý jasný hmotný predmet (predmety) zložený z jednej časti 
alebo viacerých častí, ktorý poslancovi pri nejakej príležitosti venoval darca; 

 
b) poslanec oficiálne zastupuje Parlament, keď: 

 
– koná v jednej z funkcií uvedenej v článku 19 rokovacieho poriadku; alebo 

 
– zastupuje Parlament v mene predsedu podľa článku 20 ods. 4 rokovacieho 

poriadku v medzinárodných vzťahoch alebo pri slávnostných 
príležitostiach; alebo 

 
– zastupuje výbor či medziparlamentnú delegáciu na oficiálnej služobnej 

ceste, ktorú schválila Konferencia predsedov alebo Predsedníctvo. 
 
2. Táto kapitola sa vzťahuje aj na poslanca vykonávajúceho funkciu, ktorá je 

začlenená do funkcií uvedených v odseku 1 písm. b), v politickej skupine, ktorá sa 
zverejneným rozhodnutím zaviazala, že sa bude riadiť týmito opatreniami. 

 
 

Článok 2 
 

Oznámenie, odovzdanie a ponechanie si darov poslancami 
 
1. Každý poslanec oficiálne zastupujúci Parlament v súlade s článkom 1 do 

posledného dňa nasledujúceho mesiaca po dátume prijatia daru oznámi túto 
skutočnosť predsedovi, pričom najmä uvedie meno darcu, dátum prijatia daru 
a funkciu, v rámci výkonu ktorej ho dostal, a opíše dar a uvedie jeho hodnotu 
podľa odhadu príjemcu. Tieto informácie sa poskytujú na formulári uvedenom 
v prílohe I. 

 
2. Príslušný útvar v mene predsedu informuje poslanca o mieste, kde sa má dar 

odovzdať v súlade s povinnosťou poslanca podľa článku 5 ods. 2 kódexu 
správania. 

 
3. Len na základe výnimky si poslanec môže ponechať dar nastálo, a to pod 

podmienkou, že jeho hodnota podľa odhadu poslanca je nižšia ako hraničná 
hodnota  stanovená v článku 5 ods. 1 kódexu správania, a dar nemá pre Parlament 
očividnú nehmotnú hodnotu. V týchto prípadoch sa dar stáva majetkom poslanca. 
V prípade pochybností poslanec môže dar odovzdať na odhad jeho hodnoty 
príslušnému útvaru, ktorý sa môže v prípade potreby obrátiť na nezávislého 
odborníka. 

 
4. Ak hodnota daru odhadovaná príslušným útvarom presahuje hraničnú hodnotu 

stanovenú v článku 5 ods. 1 kódexu správania, uplatňuje sa článok 3 týchto  
opatrení. 
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Článok 3 

 
Skladovanie a vystavovanie darov 

 
1. Príslušný útvar spravuje dary. 
 
2. Dary sa uskladňujú v priestoroch Parlamentu. 
 
3. Na základe výnimky z odseku 2 sa dary umeleckej alebo kultúrnej hodnoty môžu 

vystavovať na vhodných miestach v priestoroch Parlamentu v súlade s 
rozhodnutím predsedu na základe odporúčania kvestorov vydaného po získaní 
stanoviska Umeleckej komisie. 

 
4. Na základe výnimky z odseku 2 a písomnej žiadosti poslanca, ktorý dar dostal, 

môže predseda v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že poslanec môže 
vystavovať dar vo svojej kancelárii v priestoroch Parlamentu, kým vykonáva 
funkciu, v rámci výkonu ktorej dar dostal. 

 
5. Kvestori môžu dať príslušnému útvaru pokyny na využívanie všetkých darov, 

ktoré sú majetkom Parlamentu. Poslanci majú právo zúčastniť sa na postupoch 
verejnej súťaže organizovaných na účely predaja týchto darov. 

 
 

Článok 4 
 

Evidencia darov 
 
1. Príslušný útvar vedie evidenciu darov, ktoré sú majetkom Parlamentu. 
 
2. Evidencia obsahuje informácie, ktoré sa poskytujú na základe článku 2 ods. 1. 

Zároveň obsahuje aj fotografiu daru a podľa potreby uvádza miesto, kde sa dar 
vystavuje na základe článku 3 ods. 3 a 4, pričom sa aktualizuje podľa pokynov 
vydaných podľa článku 3 ods. 5. 

 
3. Evidencia sa zverejňuje ľahko dostupným spôsobom na internetových stránkach 

Parlamentu 
 
 

Článok 5 
 

Opravná doložka 
 
Keď si poslanec, ktorý prijal dar v dobre viere, uvedomí, že hodnota daru presahuje 
hraničnú hodnotu stanovenú v článku 5 ods. 1 kódexu správania, pri najbližšej 
príležitosti to oznámi v súlade s článkom 2 ods. 1 týchto opatrení a odovzdá dar 
príslušnému útvaru, ak nemôže zo zdvorilostných dôvodov vrátiť dar darcovi. 
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Kapitola 2 
 

POZVANIA NA PODUJATIA ORGANIZOVANÉ TRETÍMI STRANAMI 
 
 

Článok 6 
 

Rozsah pôsobnosti 
 
1. Poslanci informujú o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami 

v prípade, keď preplatenie ich cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie 
alebo výdavkov na pobyt alebo priamu úhradu takýchto výdavkov uskutočňuje 
tretia strana. 

 
2. Poslanci, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach organizovaných tretími stranami, sú 

vyňatí z informačnej povinnosti, ak tretia strana, ktorá priamo hradí alebo prepláca 
výdavky, patrí do jednej z týchto kategórií: 
 
 inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Európskej únie; 
 uznávané medzinárodné organizácie (napr. Organizácia Spojených národov 

a jej orgány, Rada Európy); 
 ústredné, miestne, regionálne a obecné orgány členských štátov okrem 

prípadov, keď orgán vystupuje ako zástupca verejného podniku, ako je 
vymedzený v článku 2 písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES zo 16 
novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov 
a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch2 
(napr. podnik, ktorý je činný v oblasti verejných služieb poskytujúcich 
dodávky energie a dopravu); 

 politické strany a nadácie vrátane politických strán a nadácií na európskej 
úrovni, ktoré dostávajú finančné prostriedky na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o 
štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni3 s výnimkou 
organizácií nimi vytvorených alebo podporovaných, ktoré sa zapájajú do 
lobistických aktivít; 

 sociálni partneri ako účastníci sociálneho dialógu (odbory, združenia 
zamestnávateľov atď.), ak vykonávajú úlohy, ktoré im zverujú zmluvy; 

 cirkvi a náboženské spoločenstvá (najmä ich orgány) s výnimkou 
zastupiteľských kancelárií alebo právnych subjektov, kancelárií a sietí 
vytvorených na účel ich zastupovania v styku s inštitúciami Únie, ako aj ich 
združení. 

 
3. Ak sa neuhradia ani nepreplatia cestovné náklady, výdavky na ubytovanie ani 

výdavky na pobyt, ale len náklady na jedlo, vstupenku alebo podobné výdavky, 
ktorých hodnota je nižšia ako hraničná hodnota stanovená v článku 5 ods. 1 
kódexu správania, povinnosť informovať sa neuplatňuje. 

 

                                                 
2 Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006, s. 17. 
3 Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1. 
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4. Ak Predsedníctvo alebo Konferencia predsedov schválili vyslanie delegácie, 
ktorej výdavky členov v plnej výške či čiastočne uhrádzajú alebo preplácajú tretie 
strany, povinnosť informovať sa neuplatňuje. 

 
 

Článok 7 
 

Vyhlásenie 
 
1. Vyhlásenie podľa článku 6 ods. 1 obsahuje tieto informácie: 
 

a) meno, funkciu a adresu tretej strany, ktorá uhrádza alebo preplatí výdavky 
poslanca; 

 
b) typ uhradených alebo preplatených výdavkov (cestovné náklady, výdavky na 

ubytovanie a/alebo výdavky na pobyt), a či boli preplatené alebo uhradené 
v plnej výške alebo čiastočne;  

 
c) druh a miesto podujatia a dátumy a trvanie účasti poslanca; 
 
d) program podujatia. 
 

2. Každý poslanec, ktorý si želá uviesť ďalšie informácie, je oprávnený, aby tak 
urobil. 

 
3.  Vyhlásenie sa vydáva za použitia formulára uvedeného v prílohe II. 
 
4. Informácie poskytované v súlade s článkom 6 ods. 1 a s týmto článkom sa 

uverejňujú ľahko dostupným spôsobom na internetovej stránke Parlamentu. 
 
 

Článok 8 
 

Termín 
 
Poslanci predkladajú svoje vyhlásenia podľa článku 6 ods. 1 a článku 7 najneskôr 
v posledný deň nasledujúceho mesiaca po poslednom dni účasti poslanca na podujatí.  
 
 
 

Kapitola 3 
 

MONITOROVACÍ POSTUP  
 

Článok 9 
 

Monitorovací postup 
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V súlade s článkom 4 kódexu správania poslanci osobne zodpovedajú za predkladanie 
vyhlásenia s presnými informáciami predsedovi. 
 
Ak je dôvod domnievať sa, že vyhlásenie obsahuje zjavne chybné, povrchné, 
nečitateľné alebo nezrozumiteľné informácie, príslušný útvar vykoná v mene 
predsedu v záujme objasnenia celkovú kontrolu hodnovernosti, a to v primeranej 
lehote, čím poslancovi poskytuje možnosť na reakciu. Keď táto kontrola neobjasní a 
teda nevyrieši problém, predseda prijme rozhodnutie o ďalšom postupe v súlade s 
článkom 8 kódexu správania. 
 
 

Kapitola 4 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 10 
 

Nadobudnutie účinnosti 
 
Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013 a uplatňujú sa od tohto dátumu. 
 
 

Článok 11 
 

Vykonávanie 
 
Generálny tajomník zabezpečuje vykonávanie týchto opatrení. Ich technické 
vykonávanie a ich fungovanie sa vyhodnotí jeden rok od nadobudnutia ich účinnosti. 
 
 
 


