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ELİSZÓ 
 
 
 
Az európai parlamenti képviselık pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre 
vonatkozó magatartási kódexe (az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának I. 
Melléklete) 7. cikkének (6) bekezdése kimondja, hogy „A tanácsadó bizottság 
tevékenységeirıl éves jelentést tesz közzé”. 
 
A képviselık magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság elsı éves jelentése a 
2012. március 7. (amikor a bizottság létrejött) és a 2012. december 31. közötti 
idıszakra vonatkozik, azt a bizottság 2013. február 19-én fogadta el. 
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Összefoglaló 
 
A tanácsadó bizottság feladata az állítólagos szabálysértéseknek az elnök által 
továbbított eseteinek vizsgálata, emellett iránymutatást ad a képviselıknek a kódex 
értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A képviselıktıl érkezı kéréseket 
bizalmasan kezelik, a képviselık pedig jogosultak az iránymutatásban megbízni, 
amelyet 30 napon belül megkapnak. 
 
2012 során a tanácsadó bizottság egy esetben nyújtott ajánlást az elnöknek a 
magatartási kódex megsértése ügyében, a képviselıknek pedig összesen 50 
alkalommal adott tanácsot. A leggyakoribb kérdés a pénzügyi érdekeltségekrıl szóló 
kötelezı nyilatkozatot érintette, illetve annak pontosítására irányult, hogy hogyan kell 
értelmezni a három éves idıszakot, amelyre vonatkozóan a képviselıknek 
tájékoztatást kell nyújtaniuk az elızı elfoglaltságaikról és igazgatótanácsi 
tagságukról. 
 
74 képviselı összesen 79 módosított nyilatkozatot nyújtott be. Ezek a módosított 
nyilatkozatok összesen 98 változást tartalmaznak, néhány esetben tehát több mint egy 
változásról nyilatkoztak egyetlen módosítás során. 
 
Az iránymutatás, benyújtás és a frissítések során fény derült bizonyos tisztázatlan 
pontokra és következetlenségekre mind magát a kódexet, mind alkalmazását tekintve. 
A tanácsadó bizottság kötelességének érzi, hogy valamennyi létezı vagy esetlegesen 
szóba jöhetı problémáról tájékoztatást adjon, illetve hogy átgondolja megoldásuk 
lehetséges módjait, az éves jelentés tartalmaz néhány javaslatot a magatartási kódex 
lehetséges tökéletesítésére vonatkozóan.  
 
Az éves jelentés azt mutatja, hogy a nyíltság és a becsületesség elérése érdekében 
csak elırefelé lehet menni, azonban a Parlamentnek is jobban meg kell mutatnia az 
állampolgároknak, hogy mivel foglalkozik, például azzal, hogy lehetıvé teszi a 
képviselık nyilatkozatának jobb online megjelenését. 
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1 ELİZMÉNYEK 
 
1.1 A magatartási kódex alapelvei 
 
1.1.1 A képviselık feladatai  
 
A magatartási kódex 2012. január 1-jén lépett hatályba. Alapelvei kimondják, hogy a 
képviselık kizárólag a köz érdekében járnak el, munkájukat az önzetlenség, 
feddhetetlenség, nyíltság, szorgalom, becsületesség, elszámoltathatóság és a 
Parlament hírnevének tiszteletben tartása vezérli.  
 
Ez az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának I. Mellékletében foglalt 
követelményeket („Átláthatóság és a képviselık pénzügyi érdekeltségei”) váltja fel, 
az átláthatóság és a becsületesség nagyobb területét lefedve és ambíciózusabb célokat 
megfogalmazva. 
 
 
1.1.2 Összeférhetetlenség  
 
Akkor áll fenn összeférhetetlenség, ha egy parlamenti képviselı személyes 
érdekeltsége nem helyénvaló módon befolyásolná európai parlamenti képviselıi 
feladatainak ellátását.  
 
Mandátumuk során egyes képviselık tényleges (azaz, a köz- és a személyes érdekek 
közötti igazolt konfliktus) és/vagy potenciális (azaz, olyan helyzetek, amelyeket a 
szélesebb közvélemény olyannak ítélhet, amelybıl összeférhetetlenség alakulhat ki) 
összeférhetetlenséggel találhatják szembe magukat. 
 
A magatartási kódex minden érintett képviselı számára lehetıséget nyújt a helytelen 
viselkedés elkerülésére világos és egyszerő iránymutatással. Elıször is a képviselınek 
törekednie kell a konfliktus megoldására. Ha ez nem lehetséges, teljesen átlátható 
módon jelenteni kell azt a Parlament elnökének vagy bármely más parlamenti testület 
elnökének a kapcsolódó parlamenti eljárás tartama alatt. Ezzel mind a saját, mind az 
intézmény hírnevét tiszteletben tartja. 
 
 
1.1.3 A pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozatok  
 
 
A magatartási kódex 4. cikke (1) bekezdése kimondja, hogy „Az átláthatóság 
érdekében a képviselık személyes felelısséget vállalnak azért, hogy pénzügyi 
érdekeltségeiket ismertetı nyilatkozatot nyújtsanak be az elnöknek”. 
 
A pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozat új, a magatartási kódexben bevezetett 
formáját1 elıször legkésıbb március 30-ig kellett – mint bevezetı/átmeneti intézkedés 
– benyújtaniuk a képviselıknek. Ezen elsı alkalom után a képviselıknek az egyes 

                                                 
1 I. melléklet 
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változásokat követı 30 napon belül frissíteniük kell a nyilatkozatukat. Nem érvényes 
így már az a korábbi kötelezettség, hogy évente frissíteni kell a nyilatkozatot. 
 
 
A pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozatokat közzéteszik a Parlament 
honlapján, a képviselık egyéni oldalain.  
 
 
2 A KÉPVISELİK MAGATARTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ 

BIZOTTSÁG  
 
2.1 Összetétel és feladatok 
 
A képviselık magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságot a magatartási kódex 7. 
cikkének (1) bekezdése alapján hozták létre. A 7. cikk. (2) bekezdés szerint a 
tanácsadó bizottság „öt tagból áll, akiket az elnök hivatali ideje kezdetén az 
Alkotmányügyi Bizottság és a Jogi Bizottság elnökségi tagjai és koordinátorai közül a 
képviselık tapasztalata és a politikai kiegyensúlyozottság figyelembevételével nevez 
ki”.    
 
A tanácsadó bizottság tagjai: 
 

• Carlo CASINI (PPE, Olaszország); 
 
• Evelyn REGNER (S&D, Ausztria); 
 
• Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Svédország). 
 
• Gerald HÄFNER (VERT, Németország); 
 
• Sajjad KARIM (ECR, Egyesült Királyság). 
 

 
A magatartási kódex 7. cikke (3) bekezdése szerint „Az elnök hivatali ideje kezdetén a 
tanácsadó bizottságban nem képviselt képviselıcsoportok mindegyikébıl egy-egy 
képviselıt kiválasztva tartaléktagokat is kijelöl a tanácsadó bizottságba”.  
 
A tanácsadó bizottság tartaléktagjai: 
 

• Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Cseh Köztársaság); 
 
• Francesco Enrico SPERONI (EFD, Olaszország). 

 
A tanácsadó bizottság feladata az állítólagos szabálysértéseknek az elnök által 
továbbított eseteinek vizsgálata, emellett iránymutatást ad a képviselıknek a kódex 
értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A képviselıktıl érkezı kéréseket 
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bizalmasan kezelik, a képviselık pedig jogosultak az iránymutatásban megbízni, 
amelyet 30 napon belül megkapnak. 
 
 
2.2 Elnökség 
 
A magatartási kódex 7. cikke (2) bekezdése kimondja, hogy „a tanácsadó bizottság 
minden egyes tagja rotációs alapon, hat hónapig tölti be az elnöki tisztséget”. 
Március 7-i alakuló ülésén a tanácsadó bizottság úgy határozott, hogy „a rotáció 
elvben azon képviselıcsoportok méretének csökkenı sorrendjét követi, amelyeknek a 
tanácsadó bizottságot alkotó képviselık tagjai”2. 
 
Carlo Casini (PPE) április 7-tıl augusztus 29-ig töltötte be a tanácsadó bizottság 
elnöki tisztségét, Evelyn Regner (S&D) pedig 2012. augusztus 30-án váltotta hat 
hónapra.   
 
 
2.3 Eljárási szabályzat 
 
A 2012. március 7-i alakuló ülésén a tanácsadó bizottság elfogadta saját belı eljárási 
szabályzatát.  A hatékonyság növelése érdekében tett folyamatos erıfeszítések 
keretében 2012. október 9-i ülésén3 tovább módosította ezt a szabályzatot. Ennek 
során módosításokat fogadtak el a kisebbségi ajánlások nyelvi pontosítása, az írásbeli 
eljárás új szabálya, a határozatképesség új szabálya, valamint az Európai Parlament 
elnöke számára adott tanács tartalmának pontosítása terén azokban az esetekben, 
amikor a magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének második albekezdése és a 8. 
cikke alapján a bizottság elé terjeszt egy ügyet, illetve a jelen éves jelentés elfogadása 
ütemtervének módosítása terén. 
 
A tanácsadó bizottság elvileg havonta ülésezik, döntéseit konszenzussal hozza, ahol 
pedig ez nem lehetséges, a tagok többsége dönt. Ki kell emelni, hogy a magatartási 
kódex állítólagos megsértése ügyében az elnöknek adott tanács esetein kívül a 
tanácsadó bizottság egyszerő, írásos eljárással is hozhat döntést.  
 
Emellett a tanácsadó bizottság tisztázta, hogy a magatartási kódex állítólagos 
megsértésének értékelése során kijelöl egy elıadót, aki nem lehet ugyanabból a 
képviselıcsoportból, mint az érintett képviselı. Az elıadó ajánlástervezetet készít, 
amely tartalmazza az ügy tényeit, az érintett képviselı érveit, az elıadó értékelését a 
tényekrıl, illetve az összegzést. Ez az összegzés kifejti, hogy fennáll-e a magatartási 
kódex megsértésének esete, emellett pedig tanácsot fogalmaz meg a lehetséges 
intézkedésekkel, illetve ajánlást az elnök részére a lehetséges döntéssel kapcsolatban. 
 

                                                 
2 Tanácsadó bizottság – Eljárási Szabályzat, II. Melléklet; v.ö. 2. szakasz (3) pont 
3 II. melléklet 



 7/18 

HU  HU 

 
2.4  2012-es ülések 
 
A tanácsadó bizottság tíz alkalommal ülésezett 2012-ben a március 7-i alakuló ülés 
után, tartva magát az ülések gyakoriságának az eljárási szabályzatában megszabott 
rendjéhez, és biztosítva, hogy a magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének elsı 
albekezdésében megállapított 30 napos határidıt következetesen tartani lehessen a 
képviselıknek adott iránymutatást illetıen. 

 
                         

A tanácsadó bizottság 2012. évi ülései 
 
                        Március 7., szerda (alakuló ülés) 

Március 13., kedd - Strasbourg 
Március 28., szerda 
Április 25., szerda 
Május 30., szerda 
Június 12., kedd - Strasbourg 
Július 11., szerda 
Szeptember 18., kedd4 
Október 9., kedd 
November 27., kedd 
December 18., kedd 

 
A 2012. október 9-i ülésén a tanácsadó bizottság elfogadta a 2013-as ülések naptárát. 
 
                         

A tanácsadó bizottság 2013. évi ülései 
 
 Január 22., kedd 
 Február 19., kedd 
 Március 19., kedd5 
 Április 23., kedd 
 Május 21., kedd - Strasbourg 
 Június 18., kedd 
 Július 10., szerda 
 Szeptember 17., kedd6 
 Október 15., kedd 
 November 12., kedd 

December 17., kedd 
 

                                                 
4 Elnökváltás: a képviselıcsoport jelenlegi mérete alapján az elnöki teendık ellátását Evelyn Regner 
(S&D) vette át Carlo Casinitól (PPE). 
5 Elnökváltás: a képviselıcsoport jelenlegi mérete alapján az elnöki teendık ellátását Cecilia Wikström 
(ALDE) veszi át Evelyn Regnertıl (S&D) . 
6 Elnökváltás: a képviselıcsoport jelenlegi mérete alapján az elnöki teendık ellátását Gerald Häfner 
(VERT) veszi át Cecilia Wikströmtıl (ALDE). 
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2.5 A pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozatok  
 
A hivatalban lévı képviselıknek 2012. március 30-ig kellett benyújtaniuk az új 
formátumnak megfelelı nyilatkozataikat.  
 
A megadott határidıig a 754 képviselıbıl 664-en (88%-os arányban) nyújtották be a 
nyilatkozatukat. Április végéig az összes képviselı benyújtotta a nyilatkozatát.  
A formanyomtatványok túlnyomó többségét a határidıt megelızı két hétben 
nyújtották be, tehát a március 19-ével (a formanyomtatványok 17%-a), illetve a 
március 26-ával (29%) kezdıdı héten. A formanyomtatványok 72%-át március 
hónapban nyújtották be. 
 
90 képviselı (12%) nem tartotta be a határidıt. 73 hiányzó nyilatkozatot azonban még 
április elsı felében benyújtottak, a fennmaradó 17-et pedig a következı két hét során. 
A késıi benyújtás magyarázata, hogy bizonyos képviselık a március 30-i határidı 
körül fejezték be vagy kezdték meg mandátumukat.  
 
Ezen éves jelentés statisztikai szempontjából megállapítható, hogy 88 nyilatkozat 
(12%) nem tartalmazott semmi más információt, mint a képviselı nevét és a benyújtás 
dátumát. Ez kérdésekre adhatna alkalmat, a magatartási kódex azonban jelenleg nem 
teszi lehetıvé a tanácsadó bizottság számára, hogy tovább elemezze, vagy kövesse ezt 
a 88 nyilatkozatot.  A tanácsadó bizottság üdvözölné, ha az ellenırzési eljárások 
2013-as bevezetése megadná ezeket a lehetıségeket. 
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Submission of MEPs' Initial Declarations of Financial Interests through Time
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Ami a képviselık által benyújtott nyilatkozatok összesített számát illeti, 
megjegyzendı, hogy az némileg túllépi az európai parlamenti képviselık számát. 
Ennek az a magyarázata, hogy néhány új képviselı 2012 tavaszán lépett hivatalba, 
míg más képviselık a nyilatkozat benyújtása után mondtak le mandátumukról. A 
magatartási kódex 4. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a parlamenti ciklus 
közben mandátumot szerzett képviselıknek 30 napon belül be kell nyújtaniuk a 
nyilatkozatukat. 
 
A magatartási kódex 4. cikke (1) bekezdése szerint a képviselık „az egyes 
változásokat követı 30 napon belül értesítik az elnököt a nyilatkozatukban történt 
bármilyen változásról”. 
  
Az év során 74 képviselı összesen 79 módosított nyilatkozatot nyújtott be az elnök 
részére. A két szám közötti különbség abból adódik, hogy 70 képviselı nyújtott be 
egy alkalommal módosított nyilatkozatot, míg három képviselı kétszer módosította a 
nyilatkozatát, egy képviselı pedig háromszor. 
 
Ezek a módosított nyilatkozatok összesen 98 változást tartalmaznak, néhány esetben 
tehát több mint egy változásról nyilatkoztak egyetlen módosítás során. 
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A tartalmat illetıen leggyakrabban az (A), (D) és (I) pontokat módosították, 28, 36, 
illetve 15 alkalommal. 
 
Az alábbi ábra az év során benyújtott módosítások eloszlását mutatja pontról pontra7. 
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2.6 Kérések iránymutatásra 
 
A tanácsadó bizottság összesen 50 kérdést kapott és válaszolt meg, amelyek közül 32 
iránymutatásra való kérés volt a képviselıktıl. A számok közötti különbség abból 
adódik, hogy néhány iránymutatásra való kérés több mint egy kérdést tartalmazott. 
 
A kérdések/kérések többségét februárban (11 kérdés/kérés) és márciusban (17 
kérdés/kérés) nyújtották be, tehát a pénzügyi érdekeltségekrıl szóló elsı nyilatkozat 
benyújtásának határidejéhez kapcsolódóan. 
 
 

 

                                                 
7 Az év során három képviselı nyújtotta be elıször az anyanyelvén a nyilatkozatát, majd pedig angolul; 
a kapcsolódó módosítások ezért „N/A” jelzéssel szerepelnek az ábrán. 
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A leggyakoribb kérdés (18 alkalommal) a nyilatkozat (A) pontjában említett három 
éves idıszak pontosítására vonatkozott. Néhány kérés általános jellegő volt, tehát nem 
lehet a nyilatkozat egy konkrét pontjához kapcsolni; például az a tény, hogy az 
eszközök azonosítását lehetıvé nem tevı hosszú távú kincstárjegyekrıl és kollektív 
befektetési formákról nem kell nyilatkozni. 
 
Mivel a képviselık által a tanácsadó bizottsághoz intézett kérdések/kérések bizalmas 
jellegőek, nem lehetséges további részleteket feltárni a tartalmukból az éves 
jelentésben. 
 
Két kérés vonatkozott egy másik funkció és az európai parlamenti képviselıi 
mandátum közötti lehetséges összeférhetetlenségre. Mivel ez az ügy nem a tanácsadó 
bizottság, hanem a Parlament Jogi Szolgálatának hatáskörébe esik, ez a két kérdés 
N/A jelzéssel szerepel az alábbi ábrán. 
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2.7 A kódex megsértése állítólagos eseteinek vizsgálata 
 
Az év során egy  esetben fordult az elnök a tanácsadó bizottsághoz a magatartási 
kódex állítólagos megsértése ügyében, a magatartási kódex 8. cikke (1) bekezdésének 
megfelelıen. A május 24-én továbbított ügy egy olyan képviselıt érintett, aki nem 
említette meg a pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozatában, hogy egy vállalat 
igazgatótanácsi tagságáért részvényopciókat kapott díjazásként.  
 
A tanácsadó bizottság Sajjad KARIM (ECR) képviselıt jelölte ki elıadónak. Az eset 
tényeinek vizsgálata és a képviselı meghallgatása után a tanácsadó bizottság július 
11-én úgy határozott, hogy az elnöknek benyújtott ajánlásában nem javasolja, hogy az 
elnök a kódex 8. cikke (3) bekezdésében említett szankciókat alkalmazzon, azt 
ajánlotta viszont, hogy az elnök kérje meg a képviselıt egy módosított nyilatkozat 
benyújtására.   
 
A tanácsadó bizottság figyelembe vette, hogy a magatartási kódex csak rövid ideje 
lépett hatályba, a tapasztalat hiánya pedig eltérı értelmezéshez és alkalmazáshoz 
vezethet a képviselıknél. Azt is megállapította, hogy vannak ellentmondások a 
magatartási kódex 4. cikkének egyes nyelvi változatai között, különösen a 4. cikk (2) 
bekezdésének f) pontját illetıen, ami gátolhatja a rendelkezések egységes 
alkalmazását.  
 
A tanácsadó bizottság megállapította, hogy a képviselı megfelelı módon tüntette fel a 
pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozatában az igazgatótanácsban betöltött 
tisztségét és az azért kapott díjazást.  
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A tanácsadó bizottság azt is megállapította, hogy a magatartási kódex 4. cikke (2) 
bekezdésének f) pontja, a jelenlegi formájában nem terjed ki arra a részvényopciós 
rendszerre, amiben a képviselı az igazgatótanácsi tagságáért részesült. A tanácsadó 
bizottság ettıl függetlenül úgy gondolja, hogy a magatartási kódex 4. cikke (2) 
bekezdésének h) pontja nem zárja ki a „pénzügyi érdekeltségek” körébıl a 
magánvagyont abban az esetben, ha ez a pénzügyi érdekeltség befolyásolhatja a 
képviselıt feladatai ellátásában, és hogy, következésképp a részvényopciók olyan 
pénzügyi érdekeltséget jelentenek, amelyek befolyásolhatják a képviselıt feladatai 
ellátásában.  
 
Így a tanácsadó bizottság arra a következtetésre jutott, hogy figyelembe véve a 
magatartási kódex átláthatósági alapelveit, az érintett képviselı fontolja meg, hogy a 
fennmaradó részvényopciókat is belefoglalja a pénzügyi érdekeltségekrıl szóló 
nyilatkozat (H) pontjába. 
 
A tanácsadó bizottság azt is megállapította, hogy a díjazás részeként vagy ennek 
formájában kapott részvényopciókat a képviselı jövedelmének kell tekinteni és 
eszerint kell róla nyilatkozni, értéke pedig a részvényár aznapi értékétıl függ, amikor 
az opciókat a fogadó félnek átutalják. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi érdekeltségekrıl 
szóló nyilatkozat (A) pontjában szereplı jövedelmi kategóriának a kapott díjazáshoz 
kell kapcsolódnia, függetlenül a díjazás formájától, ideértve a részvényopciókat és 
más halasztott jogokat is, akár készpénzre váltják ıket, akár nem. 
 
Az elnök a tanácsadó bizottság ajánlása szerint határozott, a képviselı pedig október 
3-án (30 napon az elnök határozatának kézhezvételén belül – nem számítva a 
Parlament augusztusi szünetét) benyújtotta a módosított nyilatkozatot. 
 
 
2.8 Felhasználói útmutató 
 
A tanácsadó bizottság egyik fı feladata tanácsokkal ellátni és tájékoztatni a 
képviselıket arról, hogyan válhat a magatartási kódex használata az átláthatóság, a 
hitelesség és a hatékonyság javára. E tevékenysége során a tanácsadó bizottság az 
alábbiakra alapozva az elmúlt évben fokozatosan összeállított egy részletes gyakorlati 
tanácsokat tartalmazó útmutatót: 
 

• a magatartási kódex 7. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 
képviselıkkel közölt alapvetı útmutatások; 

 
• a magatartási kódex állítólagos megsértésének egy esete, amelyet az elnök a 

bizottság elé utalt; 
 

• a tanácsadó bizottság saját gyakorlata és elemzései. 
 
Az útmutatásokat „Felhasználói útmutatóba” foglalták a magatartási kódex helyes 
értelmezésének és végrehajtásának, valamint a pénzügyi érdekeltségekrıl szóló 
nyilatkozat kitöltésének megkönnyítése végett.  
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A Felhasználói útmutató értelmezi a magatartási kódex és a a pénzügyi 
érdekeltségekrıl szóló nyilatkozat több rendelkezését. 
 
A Felhasználói útmutatót közzéteszik az Europarl honlapon8, továbbá nyomtatott 
formában is, valamennyi hivatalos nyelven.  
 
 
3 VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 
3.1 A képviselık magatartási kódexével foglalkozó elnökségi munkacsoport  
 
A magatartási kódex 9. cikkének megfelelıen az Elnökség megállapítja a magatartási 
kódexhez kapcsolódó végrehajtási intézkedéseket.  
 
Július 13-án az elnök felkérte Wieland alelnököt (EPP, Németország) – mint az 
átláthatóság kérdésében illetékes alelnököt –, hogy Podimata (S&D, Görögország), 
Durant (Verts/ALE, Belgium), Alvaro (ALDE, Németország) és Vlasák (ECR, Cseh 
Köztársaság) alelnökökkel, valamint a quaestorok kollégiumát képviselı Maštálka 
quaestorral (GUE/NGL, Cseh Köztársaság) együtt elnökségi jóváhagyás céljára 
nyújtsa be a végrehajtási intézkedések átfogó csomagját tartalmazó javaslatot. 
 
Az így létrejött elnökségi munkacsoport a magatartási kódex 5. cikkének (2) és (3) 
bekezdéséhez, valamint 9. cikkéhez kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel, továbbá 
a pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozatot tartalmazó formanyomtatvány 
szerkesztési jellegő javításával foglalkozik. Az elnökségi munkacsoport várhatóan 
2013 februárjában fejezi be munkáját. 
 
 
4 ELİRETEKINTÉS  
 
4.1 A pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozatok benyújtása digitalizált 
formában 
 
A képviselıknek a pénzügyi érdekeltségeikrıl szóló nyilatkozatokat jelenleg papíron 
kell kitölteniük. A szükséges IT-eszközök technikai fejlesztését követıen lehetıség 
nyílik az adminisztratív eljárások tökéletesítésére. Elsı lépésként a képviselıknek már 
csak a frissítendı nyomtatvány megfelelı részét vagy részeit kell kitölteniük. Ahhoz, 
hogy a képviselıknek lehetıségük nyíljék a nyilatkozatok elektronikus kitöltésére, 
aláírására és benyújtására, további technikai fejlesztésre van szükség. Erre a technikai 
fejlesztésre várhatóan jóval a 2014. évi európai parlamenti választások elıtt sor kerül. 
   

                                                 
8http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_E
N_def.doc  
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4.2 Javaslatok a magatartási kódex lehetséges tökéletesítésére 
 
Mivel a magatartási kódex 2012. január 1-jével lépett hatályba, a tanácsadó bizottság 
bizonyos tapasztalatokra már szert tett a kódex gyakorlati alkalmazása terén. A 
képviselıktıl érkezett ötven kérdés, egy, a benyújtás után az elnökhöz intézett ajánlás 
és a tanácsadó bizottság által elvégzett alapos elemzés alapján fény derült bizonyos 
tisztázatlan pontokra és következetlenségekre mind magát a kódexet, mind 
alkalmazását tekintve.  
 
A tanácsadó bizottság kötelességének érzi, hogy valamennyi létezı vagy esetlegesen 
szóba jöhetı problémáról tájékoztatást adjon, illetve hogy átgondolja megoldásuk 
lehetséges módjait.  
 
Például az összeférhetetlenséget tárgyaló 3. cikk kimondja, hogy az a képviselı, aki 
nem képes valamely összeférhetetlenségre megoldást találni, köteles ezt írásban 
jelezni az elnöknek. Ennek az információnak el kellene jutnia a tanácsadó 
bizottsághoz is, de jelenleg nincs olyan formális mechanizmus, amely biztosítaná, 
hogy a tanácsadó bizottság tudomást szerezzen errıl az információról. 
 
Ezenkívül az a képviselı, akinek esetében ténylegesen vagy esetlegesen 
összeférhetetlenség áll fenn valamely éppen vizsgált témával kapcsolatban – ami nem 
feltétlen derül ki a pénzügyi érdekeltségeirıl szóló nyilatkozatából –, a szóban forgó 
parlamenti eljárás tartama alatt köteles írásban vagy szóban errıl tájékoztatni az 
elnököt még azelıtt, hogy a plenáris ülésen vagy más parlamenti testületben a kérdés 
kapcsán felszólalna vagy szavazna, illetıleg elıadónak javasolnák.. Ennek az 
információnak el kellene jutnia a tanácsadó bizottsághoz is, de jelenleg nincs olyan 
formális mechanizmus, amely biztosítaná, hogy a tanácsadó bizottság tudomást 
szerezzen errıl az információról. 
 
A képviselık által a pénzügyi érdekeltségeikrıl tett nyilatkozat (4. cikk) szintén 
olyan terület, amellyel kapcsolatban a tanácsadó bizottság bizonytalanságokat észlelt, 
illetve amelyen van mit javítani. 
 
Különösen: a 4 cikk (2) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a képviselık 
kötelesek bejelenteni, amennyiben egy másik parlamentben viselt megbízatásuk 
gyakorlása fejében javadalmazásban részesülnek. A megfogalmazás inkább a 
javadalmazásra összpontosít, semmint a mandátumra, holott az utóbbi önmagában is 
felveti a tényleges vagy potenciális összeférhetetlenség kérdését, tehát elsısorban a 
mandátumról kellene bejelentést tenni, nem pedig a javadalmazásról mint olyanról. 
Ezen túlmenıen a mandátummal kapcsolatos összeférhetetlenség egyformán lehet 
tényleges és potenciális is, attól függıen, hogy a mandátumot például városi 
képviselıtestületben, regionális közgyőlésben vagy kinevezett felsıházban 
birtokolják-e, hiszen elıfordulhat, hogy ezek közül némelyekben nem jár a 
képviselınek díjazás. Jelenleg nem világos, hogy az ilyen mandátumot birtokló 
képviselıknek hogyan és hol kell errıl bejelentést tenniük. 
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A képviselı számára a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjában elıírt kötelezettséggel 
kapcsolatban – mely szerint egyebek mellett „bármilyen lényeges külsı tevékenység” 
esetében bejelentést tesz – megjegyzendı, hogy a kódex nem minden nyelvi 
változatában szerepel a „lényeges” szó. 
 
A 4. cikk (2) bekezdésének e) pontja a díjazás fejében végzett eseti tevékenységek 
kapcsán 5000 euróban határozza meg a bejelentési kötelezettség alsó határát. Ez nincs 
összhangban a nyilatkozat rendszeres frissítésének általános elvével. Ezenkívül ezt a 
küszöbértéket inkább a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján a rendszeres 
elfoglaltságra vagy tagságra vonatkozóan meghatározott szinttel (azaz havi 500 
euróval), valamint a bejelentés elveivel kellene összhangba hozni. Ennek 
eredményeképpen az éves összeg 6000 euróra emelkedne, mellette pedig másik 
határösszegként megjelenne az alkalmankénti 500 euró. Az érintett képviselık 
számára ez üdvös tisztázást jelentene. 
 
Nemrégiben egy konkrét eset kapcsán kiviláglott, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének f) 
pontjában alkalmazott „társulás” szó értelmezése félreértésekhez vezethet. Ez 
egyébként a kódex különbözı nyelvi változataiban szereplı eltérı fordításokból is 
kiderül. Ezért tehát meg kell fontolni a szó által lefedett fogalmak kimerítıbb 
meghatározását. 
 
Ezen túlmenıen az egyébként bejelentett elfoglaltságok, tevékenységek vagy 
tagságok fejében járó díjazás esetenként pénzügyi eszközök juttatásának formáját is 
öltheti. Ezek között vannak olyanok – különösen a halasztott jogokat tartalmazók 
(például részvényopciók vagy nyugdíjmegállapodások) –, amelyek esetében nem 
nyilvánvaló, hogy a „társulás” szó vagy akár valamely kimerítıbb meghatározás 
alkalmazható rájuk. Kiegészítı meghatározásra lenne szükség ahhoz, hogy a díjazás 
fogalma a hasonló pénzügyi eszközökre is kiterjedjen. 
 
Megfontolandó továbbá, hogy két kritérium – „befolyást gyakorolhat a közérdekkel 
kapcsolatos kérdésekre” és „jelentıs befolyást biztosít” – a helyén maradjon-e. Jogi és 
pénzügyi tények semleges megfogalmazásban ugyanezt az információt nyújtanák, 
megkönnyítve a képviselık dolgát, mivel egyértelmőséget és jogi bizonyosságot 
vezetnének be. 
 
A 4. cikk (2) bekezdésének h) pontjában jelenleg szereplı megfogalmazás, amely 
szerint a képviselık kötelesek bármilyen egyéb olyan pénzügyi érdekeltségükrıl 
nyilatkozni, amely befolyásolhatja ıket képviselıi feladataik ellátásában, kizár 
minden más, nem pénzügyi érdekeltséget, pedig ezek is befolyásolhatják a képviselıi 
feladatok ellátását, vagyis a kódex 3. cikkének értelmében összeférhetetlenség okozói 
lehetnek. Ezért megfontolás tárgya lehet, hogy a megfogalmazás jobban összhangba 
kerüljön a 3. cikk célkitőzésével.  
 
A 4. cikk (2) bekezdése h) pontjának ilyetén átfogalmazása feleslegessé tenné a 
pénzügyi érdekeltségekrıl szóló nyilatkozat I. szakaszát, mivel magában foglalná azt 
az „egyéb kiegészítı információt”, amelyet a képviselı e szakaszban közölne. 
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A 4. cikk (4) bekezdésében megfogalmazott tilalom, mely szerint az a képviselı, aki 
nem nyújtotta be pénzügyi érdekeltségeirıl szóló nyilatkozatát, nem választható meg 
és nem nevezhetı ki a Parlament tisztségviselıjének, nem veszi megfelelıen 
figyelembe azokat a helyzeteket, amikor a képviselı benyújtotta ugyan nyilatkozatát, 
de elmulasztotta, hogy a megállapított határidıkön belül eleget tegyen a szükséges 
frissítésekre vonatkozó kötelezettségének. továbbá nem veszi figyelembe azokat a 
helyzeteket sem, amikor a képviselı hiányos vagy hibás nyilatkozatot nyújtott be 
pénzügyi érdekeltségeire vonatkozóan.  
 
Az ajándékokat és hasonló juttatásokat tárgyaló 5. cikk (1) bekezdése esetében a 
jelenlegi megfogalmazás – „tartózkodnak […]elfogadásától” – tévesen úgy is 
értelmezhetı, hogy a képviselıknek van bizonyos mérlegelési lehetıségük, ahelyett 
hogy a 150 eurós értéket meghaladó értékő ajándékok vagy hasonló juttatások 
elfogadására vonatkozó, szándékoltan szigorú tiltásra utalna. 
 
Mivel a tanácsadó bizottságot a kódex végrehajtása keretében hozták létre, a 7. cikk 
(1) bekezdésének rendelkezése – „Létrejön a […] tanácsadó bizottság” – felesleges. 
Ellenben a tanácsadó bizottság feladatainak és felelısségi köreinek meghatározása 
célszerőnek tőnik. 
 
A magatartási kódex rendelkezéseinek értelmezésére és végrehajtására vonatkozó 
útmutatások tekintetében a 7. cikk (4) bekezdésében meghatározott 30 naptári napos 
jelenlegi határidı nincs összhangban a 4. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel, 
amelyek egyszerően 30 napot – nem „naptári napot” – említenek a pénzügyi 
érdekeltségekrıl szóló nyilatkozat benyújtásával és frissítésével kapcsolatban. A 
kifejezés következetes használata – amely lehetıvé tenné a tanácsadó bizottság 
számára, hogy a képviselıkhöz hasonlóan figyelembe vegye a parlamenti tevékenység 
szüneteit – tökéletesítésként lenne értelmezhetı. 
 
Az éves jelentések tekintetében a 7. cikk (6) bekezdése csupán megállapítja, hogy 
ilyen jelentéseket közzé kell tenni, ám nem nevez meg semmiféle címzettet. 
Ezenkívül annak érdekében, hogy az éves jelentések megfelelıen számot adjanak a 
tanácsadó bizottság által a 7. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokkal és felelısségi 
körökkel kapcsolatos munkáról, e feladatokat és felelısségi köröket itt szerepeltetni 
lehetne. 
 
A magatartási kódex képviselı általi állítólagos megsértésének vizsgálata során 
követendı eljárás tekintetében – a 8. cikk (2) bekezdésének jelenlegi 
megfogalmazása miatt – nem egyértelmő, hogy a tisztességes eljárás elve 
fenntartható-e.  Garantálni szükséges az eljárás tisztességes voltát, emellett a 
tájékoztatást és a tisztességes meghallgatáshoz való jogot pedig a kódex feltételezett 
megsértésében érintett valamennyi képviselı számára biztosítani kell. A jelenlegi 
megfogalmazás erre nem ad kellı biztosítékot. Ezenkívül a 7. cikk (4) bekezdésének 
második albekezdése alapján megfontolandó, hogy célszerő-e, hogy a tanácsadó 
bizottság a vonatkozó ajánláson kívül még tanácsot is adjon az elnöknek a lehetséges 
intézkedésekkel kapcsolatban. 
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Végül megjegyzendı, hogy a kódex jelenleg nem tér ki azokra a helyzetekre, amikor 
az elnökkel kapcsolatban merül fel a pénzügyi érdekeltség vagy az 
összeférhetetlenség kérdése. Megfontolandó egy, az elnökkel kapcsolatos alternatív 
megállapítás beillesztése a vonatkozó cikkekbe annak érdekében, hogy elkerülhetık 
legyenek az olyan helyzetek, amelyekben az elnök által ténylegesen vagy 
potenciálisan elkövetett szabálysértés esete forogna fenn. 
 
 
5 IGAZGATÁS 
 
5.1 Külön honlap 
 
A magatartási kódexszel és a tanácsadó bizottság tevékenységével kapcsolatos 
valamennyi információ jelenleg az Europarl honlap képviselıkkel foglalkozó 
általános oldalán9 található meg.  
 
E jelentés elfogadásának idıpontjában a tanácsadó bizottság titkársága egy olyan 
ütemterven dolgozik, amely lehetıvé tenné az átláthatósággal kapcsolatos 
információk tartalmának, elhelyezésének, láthatóságának és nyomon 
követhetıségének tökéletesítését az Europarl honlapon. 
 
5.2 A tanácsadó bizottság titkársága 
 
A tanácsadó bizottság titkársági feladatait az Elnökségi Fıigazgatóság (Brüsszelben, 
illetve Luxembourgban mőködı) Képviselıi Tevékenységek Osztálya látja el. 
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9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html  


