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IZVEDBENI UKREPI ZA KODEKS RAVNANJA ZA POSLANCE 
EVROPSKEGA PARLAMENTA V ZVEZI S FINANČNIMI INTERESI IN 

NAVZKRIŽJI INTERESOV 
 

SKLEP PREDSEDSTVA 
 

Z DNE 15. APRILA 2013 
 
 
Poglavja: 
 

1. Darila, prejeta pri opravljanju uradnih dolžnosti 
2. Povabila na dogodke, ki jih organizirajo tretje strani 
3. Postopek nadzora 
4. Končne določbe 

 
 
 
PREDSEDSTVO EVROPSKEGA PARLAMENTA, 
 
ob upoštevanju Poslovnika Evropskega parlamenta in zlasti člena 9(1) Poslovnika, 
 
ob upoštevanju Priloge I k Poslovniku (v nadaljnjem besedilu: Kodeks ravnanja) ter zlasti 
člena 5(2) in (3) in člena 9 Kodeksa ravnanja, 
 
 
ker: 
 
(1) člen 5(2) Kodeksa ravnanja dovoljuje poslancem, ki uradno predstavljajo Parlament, da 

sprejmejo in nato prepustijo darila, katerih vrednost presega največjo vrednost, določeno 
v členu 5(1); 

 
(2) je treba določiti postopek, po katerem bodo poslanci darila, ki jih prejmejo, kadar 

uradno predstavljajo Parlament, prepustili predsedniku v skladu s členom 5(2) Kodeksa 
ravnanja; 

 
(3) bi bilo treba oblikovati določbe, ki bodo omogočale, da bo lahko predsednik v ustrezno 

utemeljenih primerih odobril, da sme poslanec, ki je darilo prejel, tega začasno obdržati; 
 
(4) bi moralo biti omogočeno, da se darila umetniške ali kulturne vrednosti razstavijo v 

prostorih Parlamenta; 
 
(5) bi moralo biti poslancem, ki so v dobri veri sprejeli darilo, za katerega se je izkazalo, da 

presega največjo vrednost iz člena 5(1) Kodeksa ravnanja, omogočeno, da to 
nepravilnost odpravijo, tako da darilo prepustijo predsedniku; 
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(6) bi moralo biti omogočeno, da bi se ti ukrepi uporabljali tudi za poslance, ki opravljajo 
nekatere funkcije v imenu političnih skupin; 

 
(7) bi bilo treba zaradi preglednosti voditi javno dostopen register daril; 
 
(8) je treba določiti področje uporabe člena 5(3) Kodeksa ravnanja in pravila za 

zagotavljanje preglednosti za primere povračila potnih stroškov, stroškov bivanja in 
dnevnic za poslance ali pravila za neposredno plačilo teh stroškov poslancem s strani 
tretjih strani, kadar se poslanci na njihovo povabilo in v okviru opravljanja svojih 
dolžnosti udeležijo dogodkov, ki jih organizirajo tretje strani;  

 
(9) je eden od splošnih ciljev Kodeksa ravnanja zagotoviti, da poslanci razkrijejo svojo 

udeležbo na vseh dogodkih, kjer obstaja tveganje, da bi se lahko neprimerno vplivalo na 
opravljanje njihovih dolžnosti; 

 
(10) je načeloma mogoče preprečiti neprimeren vpliv na opravljanje dolžnosti poslancev, če 

tretja stran, ki krije stroške, predstavlja javni ali podoben interes. Na podlagi Sporazuma 
med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o vzpostavitvi registra za 
preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in 
izvajanju politik EU1, bi bilo treba vzpostaviti seznam tretjih strani, ki zastopajo javni 
ali podoben interes. Ta seznam bi bilo treba v primeru sprememb navedenega 
sporazuma ustrezno posodobiti; 

 
(11) bi morali poslanci zaradi zagotovitve preglednosti v skladu s členom 5(3) Kodeksa 

ravnanja v roku, določenem v teh ukrepih, predložiti izjavo o udeležbi na dogodkih, ki 
jih organizirajo tretje strani; 

 
(12) ker je treba v skladu s členom 9 vzpostaviti postopek nadzora; 
 
 
JE SPREJELO NASLEDNJE IZVEDBENE UKREPE: 

 
 
 

Poglavje 1 
 

DARILA, PREJETA PRI OPRAVLJANJU URADNIH DOLŽNOSTI 
 

 
 

Člen 1 
 

Opredelitve in področje uporabe 
 
1. Za namene člena 5(2) Kodeksa ravnanja: 
 

                                                 
1 UL L 191, 22.7.2011, str. 29. 
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(a) "darilo" pomeni različne materialne predmete, ki vsebujejo enega ali več delov in jih 
poslancu ob posameznih priložnostih podarijo posamezni darovalci; 

 
(b) poslanec uradno predstavlja Parlament, če: 

 
– opravlja katero od funkcij iz člena 19 Poslovnika ali 

 
– v skladu s členom 20(4) v imenu predsednika predstavlja Parlament v 

mednarodnih odnosih ali ob slavnostnih priložnostih ali 
 

– predstavlja odbor ali medparlamentarno delegacijo na uradni misiji, ki jo odobri 
konferenca predsednikov ali predsedstvo. 

 
2. To poglavje se uporablja tudi za poslance, ki opravljajo podobno funkcijo, kot so funkcije, 

navedene v odstavku 1(b), v politični skupini, ki je objavila sklep, v katerem se je 
zavezala, da se bo ravnala po teh ukrepih. 

 
 

Člen 2 
 

Obveščanje o darilih, ki jih prejmejo poslanci, ter njihova prepustitev in obdržanje 
 
1. Vsak poslanec, ki pri opravljanju svojih dolžnosti v skladu s členom 1 predstavlja 

Parlament, zadnji dan meseca, ki sledi dnevu, ko je prejel darilo, o tem obvesti 
predsednika, pri čemer navede zlasti ime darovalca, datum prejema in v kateri funkciji ga 
je prejel ter opiše darilo in navede, kolikšna je po njegovi oceni vrednost darila. Za te 
podatke se uporablja obrazec v Prilogi I. 

 
2. Pristojna služba v imenu predsednika obvesti poslanca o tem, kje naj v skladu z 

obveznostmi poslancev iz člena 5(2) Kodeksa ravnanja prepusti darilo. 
 
3. Poslanec lahko izjemoma trajno obdrži darilo, če ocenjuje, da njegova vrednost ne presega 

največje vrednosti iz člena 5(1) Kodeksa ravnanja in če darilo nima očitne nematerialne 
vrednosti za Parlament. V teh primerih postane darilo last poslanca. V primeru dvoma 
lahko poslanec predloži darilo pristojni službi, da oceni njegovo vrednost, ta pa se lahko 
po potrebi obrne na neodvisnega strokovnjaka. 

 
4. Če pristojna služba oceni, da vrednost darila presega največjo vrednost iz člena 5(2) 

Kodeksa ravnanja, se uporablja člen 3 teh ukrepov. 
 
 

Člen 3 
 

Hramba in razstava daril 
 
1. Darila upravlja pristojna služba. 
 
2. Hranijo se v prostorih Parlamenta. 
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3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko darila umetniške ali kulturne vrednosti v skladu s 

sklepom, ki ga sprejme predsednik po priporočilu kvestorjev na podlagi mnenja 
umetniškega odbora, razstavijo na primernem kraju v prostorih Parlamenta. 

 
4. Z odstopanjem od odstavka 2 in na pisno zahtevo poslanca, ki je prejel darilo, lahko 

predsednik v ustrezno utemeljenih primerih odloči, da lahko poslanec darilo razstavi v 
svoji pisarni v prostorih Parlamenta, dokler bo opravljal uradno dolžnost, ki jo je 
opravljal, ko je prejel darilo. 

 
5. Kvestorji lahko pristojni službi dajo navodila, kako naj uporabi darila, ki so last 

Parlamenta. Poslanci lahko sodelujejo v javnih razpisih za njihovo prodajo. 
 
 

Člen 4 
 

Register daril 
 
1. Pristojna služba vodi register daril, ki so last Parlamenta. 
 
2. Register vsebuje podatke, ki jih je treba navesti v skladu s členom 2(1). Vsebuje tudi 

fotografijo darila in po potrebi navaja kraj, kjer je v skladu s členom 3(3) in (4) darilo 
razstavljeno ter se posodablja na podlagi navodil iz člena 3(5). 

 
3. Register je objavljen v lahko dostopni obliki na spletišču Parlamenta. 
 
 

Člen 5 
 

Poprava 
 
Kadar poslanec, ki je sprejel darilo v dobri veri, ugotovi, da njegova vrednost presega 
največjo vrednost iz člena 5(1) Kodeksa ravnanja, o tem v skladu s členom 2(1) teh ukrepov 
čim prej obvesti predsednika in darilo izroči pristojni službi, če ga iz vljudnostnih razlogov ne 
more vrniti darovalcu. 
 
 

Poglavje 2 
 

POVABILO NA DOGODKE, KI JIH ORGANIZIRAJO TRETJE STRANI 
 
 

Člen 6 
 

Področje uporabe 
 
1. Poslanci razkrijejo svojo udeležbo na dogodkih, ki jih organizirajo tretje strani, če te 

povrnejo njihove potne stroške, stroške bivanja ali dnevnice ali jih neposredno krijejo. 
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2. Poslancem, ki se udeležijo dogodkov, ki jih organizirajo tretje strani, tega ni treba 

prijaviti, če tretja stran, ki krije ali povrne stroške, pripada eni od naslednji kategorij: 
 
 institucije, organi, uradi in agencije Evropske unije; 
 priznane mednarodne organizacije (npr. Organizacija združenih narodov in njeni 

organi, Svet Evrope); 
 osrednji, lokalni, regionalni in občinski organi držav članic, razen kadar organ deluje 

kot predstavnik javnega podjetja, opredeljenega v členu 2(b) Direktive 
Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov 
med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj 
določenih podjetij2 (npr. podjetje, ki deluje na področju javnih storitev oskrbe z 
energijo ali prevoza); 

 politične stranke in fundacije, vključno s političnimi strankami in fundacijami na 
evropski ravni, ki prejemajo sredstva v skladu z Uredbo (ES) št. 2004/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo 
delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja3, 
razen organizacij, ki jih te stranke in fundacije ustanovijo ali podpirajo in ki se 
ukvarjajo z lobiranjem; 

 socialni partnerji kot udeleženci v socialnem dialogu (sindikati, delodajalska združenja 
itd.), kadar delujejo v vlogi, ki jim je bila dodeljena v Pogodbah; 

 cerkve in verske skupnosti (predvsem njihovi organi), razen predstavniških pisarn ali 
pravnih oseb, pisarn ali mrež, vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z 
institucijami Unije, ter njihovih združenj. 

 
3. Razkritje ni potrebno, če niso bili kriti ali povrnjeni potni stroški, stroški bivanja ali 

dnevnice, marveč le stroški prehrane, vstopnic ali podobnih storitev, katerih vrednost je 
manjša od največje vrednosti iz člena 5(1) Kodeksa ravnanja. 

 
4. Razkritje prav tako ni potrebno, če je predsedstvo ali konferenca predsednikov odobrila 

delegacijo, v kateri stroške poslancev v celoti ali delno krijejo ali povrnejo tretje strani. 
 
 

Člen 7 
 

Izjava 
 
1. Izjava v skladu s členom 6(1) vsebuje naslednje podatke: 
 

(a) ime, funkcijo in naslov tretje strani, ki krije ali povrne stroške poslanca; 
 

(b) vrsto kritih ali povrnjenih stroškov (potni stroški, stroški bivanja in/ali dnevnice) in ali 
so bili ti kriti ali povrnjeni v celoti ali delno;  

 
(c) vrsto in kraj dogodka ter datume in trajanje udeležbe poslanca; 
 

                                                 
2 UL L 318, 17.11.2006, str. 17. 
3 UL L 297, 15.11.2003, str. 1. 
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(d) program dogodka. 
 

2. Poslanci lahko navedejo še druge podatke, če želijo. 
 
3.  Za izjavo se uporablja obrazec v Prilogi II. 
 
4. Podatki, navedeni v skladu s členom 6(1) in tem členom se v lahko dostopni obliki 

objavijo na spletišču Parlamenta. 
 
 

Člen 8 
 

Rok 
 
Poslanci predložijo izjavo v skladu s členom 6(1) in členom (7) najpozneje zadnji dan 
meseca, ki sledi dnevu, ko se je poslanec zadnjič udeležil dogodka.  
 
 
 

Poglavje 3 
 

POSTOPEK NADZORA  
 

Člen 9 
 

Postopek nadzora 
 
Poslanci so v skladu s členom 4 Kodeksa ravnanja osebno odgovorni, da predsedniku 
predložijo izjavo z natančnimi podatki. 
 
V primeru domneve, da izjava vsebuje očitno napačne, neresne, nečitljive ali nerazumljive 
podatke, pristojna služba v imenu predsednika preveri splošno verodostojnost in v razumnem 
roku pojasni zadevo ter tako omogoči poslancu, da se na to odzove. Kadar pristojna služba 
zadeve ne uspe pojasniti in rešiti, se predsednik odloči o nadaljnjem postopku v skladu s 
členom 8 Kodeksa ravnanja. 
 
 

Poglavje 4 
 

KONČNE DOLOČBE 
 

Člen 10 
 

Začetek veljavnosti 
 
Ti ukrepi začnejo veljati 1. julija 2013 in se uporabljajo od navedenega datuma. 
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Člen 11 
 

Izvajanje 
 
Generalni sekretar zagotovi izvajanje teh ukrepov. Njihovo tehnično izvajanje in uporabnost 
se oceni leto dni po začetku njihove veljavnosti. 
 
 
 
 


