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PRIEKŠVĀRDS 
 
 
 
Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksa finansiālo interešu un interešu konfliktu 
jomā (Eiropas Parlamenta Reglamenta I pielikums) 7. panta 6. punktā ir noteikts, ka 
„Padomdevēja komiteja publicē gada ziĦojumu par savu darbību”. 
 
Šis pirmais Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos gada ziĦojums ir par 
laikposmu no 2012. gada 7. marta (kad komiteja tika izveidota) līdz 2012. gada 
31. decembrim, un komiteja to pieĦēma 2013. gada 19. februārī. 
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Kopsavilkums 
 
Padomdevējas komitejas uzdevums ir novērtēt iespējamos pārkāpumus, par ko ziĦo 
priekšsēdētājs, un sniegt deputātiem norādījumus kodeksa interpretēšanā un 
īstenošanā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti konfidenciāli, un deputāti ir tiesīgi 
balstīties uz šiem norādījumiem, kurus vienmēr sniedz 30 dienu laikā. 
 
Padomdevēja komiteja 2012. gadā sagatavoja vienu ieteikumu priekšsēdētājam par 
iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu un konsultēja deputātus pavisam par 50 
jautājumiem. Visbiežāk uzdotais jautājums bija par obligāto finansiālo interešu 
deklarāciju un precizējumi par to, kā saprast triju gadu periodu, par kuru deputātam 
jāsniedz informācija par agrākajiem amatiem un darbu padomēs. 
 
Kopā 74 deputāti iesniedza 79 papildinātas deklarācijas. Šajās atjauninātajās 
deklarācijās kopā bija 98 izmaiĦas, proti, dažos gadījumos vienā atjaunināšanā tika 
mainīts vairāk nekā viena informācijas vienība. 
 
Norādījumi, nodošanas izskatīšanai un atjauninājumi ir izcēluši dažas neskaidrības un 
neprecizitātes pašā kodeksā, kā arī tā piemērošanā. Tā kā Padomdevēja komiteja 
uzskata, ka tai ir jāziĦo par jebkādām problēmām vai iespējamām problēmām, kas jau 
pastāv vai varētu rasties, kā arī, lai atspoguĜotu iespējamos uzlabojumus, gada 
ziĦojumā ir daži iespējamo Rīcības kodeksa uzlabojumu ierosinājumi.  
 
Gada ziĦojums parāda, ka vienīgais veids, kā nodrošināt atvērtību un augstu morāles 
līmeni, vēl ir priekšā, bet ka Parlamentam ir labāk jādemonstrē iedzīvotājiem tas, kas 
ir padarīts, piemēram, dodot iespēju labāk tiešsaistē publicēt deputātu deklarācijas. 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 
1.1. Galvenie Rīcības kodeksa principi 
 
1.1.1. Deputātu pienākumi  
 
Rīcības kodekss stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. Tajā kā vadošie principi ir noteikts 
tas, ka deputāti rīkojas vienīgi publiskās interesēs un darbā ievēro neitralitāti, 
integritāti, atklātību, rūpību, godīgumu, atbildību un sargā Parlamenta reputāciju.  
 
Tas aizstāj agrākās prasības, kuras bija noteiktas Eiropas Parlamenta Reglamenta 
I pielikumā („Pārredzamība un deputātu finansiālās intereses”), vienlaikus ietverot 
plašāku jomu un nosakot vērienīgākus mērėus pārredzamības un morāles jomā. 
 
 
1.1.2. Interešu konflikti  
 
Interešu konflikts ir tad, kad deputāta personiskās intereses var nepareizi ietekmēt 
deputāta pienākumu izpildi.  
 
Pilnvaru termiĦa laikā daži deputāti var nonākt faktiskā interešu konfliktā (tas ir, kad 
saduras publiskās un personiskās intereses) un/vai potenciālā interešu konfliktā (tas ir, 
pēdējā gadījumā situācijas, kuras plašāka sabiedrība varētu tikai uztvert kā šādu 
konfliktu izraisošas). 
 
Rīcības kodekss Ĝauj katram deputātam izvairīties no nepareizas rīcības, iesakot tiem 
skaidru un vienkāršu rīcību. Pirmkārt, deputātam jācenšas atrisināt šo konfliktu. Ja tas 
nav iespējams, deputāts par to pilnībā pārredzamā veidā ziĦo Parlamenta 
priekšsēdētājam vai jebkādu Parlamenta struktūru priekšsēdētājam attiecīgo 
parlamentāro procedūru laikā. To darot, deputāts pasargā gan savu reputāciju, gan 
iestādes tēlu. 
 
 
1.1.3. Finansiālo interešu deklarācija 
 
 
Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktā ir noteikts, ka „lai nodrošinātu pārredzamību, 
Eiropas Parlamenta deputāti, būdami personiski atbildīgi, iesniedz priekšsēdētājam 
finansiālo interešu deklarāciju”. 
 
Ar Rīcības kodeksu1 ieviestā jaunā finansiālo interešu deklarācija kā ievada/pārejas 
pasākums pirmo reizi deputātiem bija jāiesniedz vēlākais 2012. gada 30. martā. Pēc 
pirmās iesniegšanas deputātiem deklarācijas nepārtraukti jāatjaunina 30 dienu laikā 
pēc jebkādām notikušām izmaiĦām. Līdz ar to vairs nav spēkā agrākā prasība 
atjaunināt deklarāciju reizi gadā. 
 

                                                 
1 I pielikums 
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Finansiālo interešu deklarācijas tiek publicētas Parlamenta tīmekĜa vietnē katra 
deputāta individuālajā tīmekĜa lapā.  
 
 
2. PADOMDEVĒJA KOMITEJA DEPUTĀTU RĪCĪBAS JAUTĀJUMOS  
 
2.1. Sastāvs un uzdevumi 
 
Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos tika izveidota ar Rīcības kodeksa 
7. panta 1. punktu. SaskaĦā ar 7. panta 2. punktu „komitejā ir pieci deputāti, kurus, 
Ħemot vērā deputātu pieredzi un politisko līdzsvaru, Parlamenta priekšsēdētājs savu 
pilnvaru sākumā ieceĜ no Konstitucionālo jautājumu komitejas un Juridiskās 
komitejas biroju un koordinatoru vidus”.  
 
Padomdevējas komitejas locekĜi ir: 
 

• Carlo Casini (PPE, Itālija); 
 
• Evelyn Regner (S&D, Austrija); 
 
• Cecilia Wikström (ALDE, Zviedrija); 
 

• Gerald Häfner (Verts/ALE, Vācija); 
 
• Sajjad Karim (ECR, Apvienotā Karaliste). 
 

 
SaskaĦā ar 7. panta 3. punktu „Parlamenta priekšsēdētājs savu pilnvaru sākumā ieceĜ 
arī Padomdevējas komitejas rezerves locekĜus, proti, vienu no katras politiskās 
grupas, kas nav pārstāvēta Padomdevējā komitejā”.  
 
Padomdevējas komitejas rezerves locekĜi ir: 
 

• Jiří Maštálka (GUE, Čehijas Republika) 
 
• Francesco Enrico Speroni (EFD, Itālija) 

 
Padomdevējas komitejas uzdevums ir novērtēt iespējamos pārkāpumus, par ko ziĦo 
priekšsēdētājs, un sniegt deputātiem norādījumus kodeksa interpretēšanā un 
īstenošanā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti konfidenciāli, un deputāti ir tiesīgi 
balstīties uz šiem norādījumiem, kurus vienmēr sniedz 30 dienu laikā. 
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2.2. Priekšsēdētājs 
 
Kā noteikts Rīcības kodeksa 7. panta 2. punktā, „katrs Padomdevējas komitejas 
loceklis uzĦemas tās vadību uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā”. Izveidošanas 
sanāksmē, kas notika 7. martā, Padomdevēja komiteja vienojās, ka „principā rotācija 
notiek lejupejošā secībā atkarībā no to politisko grupu lieluma, kuru locekĜi veido 
Padomdevēju komiteju”2. 
 

Carlo Casini (PPE) bija Padomdevējas komitejas priekšsēdētājs no 7. aprīĜa līdz 
29. augustam, un Evelyn Regner (S&D) stājās viĦa vietā 2012. gada 30. augustā uz 
sešiem mēnešiem. 
 
 
2.3. Reglaments 
 
Padomdevēja komiteja savā izveidošanas sanāksmē 2012. gada 7. martā pieĦēma 
komitejas Reglamentu. Nepārtraukto centienu uzlabot efektivitāti rezultātā komiteja 
vēlāk 2012. gada 9. oktobrī3 Reglamentu pielāgoja. Veiktie grozījumi iekĜāva 
lingvistiskus precizējumus par mazākuma ieteikumiem, jaunu noteikumu par 
rakstisku procedūru, jaunu noteikumu par kvorumu, satura precizējumu ieteikumam 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam pēc viĦa vēršanās pie Padomdevējas komitejas 
saskaĦā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punkta otro daĜu un 8. pantu un šī gada 
ziĦojuma pieĦemšanas termiĦu pārskatīšanu. 
 
 
Padomdevēja komiteja parasti tiekas reizi mēnesī un lēmumus pieĦem vienprātīgi vai, 
ja tas nav iespējams, ar locekĜu balsu vairākumu. Būtu jāĦem vērā, ka par lēmumiem, 
kas nav ieteikums priekšsēdētājam saistībā ar aizdomām par Rīcības kodeksa 
pārkāpumu, Padomdevēja komiteja var lemt vienkāršotā, rakstiskā procedūrā. 
 
Turklāt Padomdevēja komiteja ir precizējusi, ka, lai lemtu par iespējamu Rīcības 
kodeksa pārkāpumu, Padomdevēja komiteja ieceĜ referentu, kas nav no tās pašas 
politiskās grupas, no kuras ir aizdomās turētais deputāts. Referents sagatavo ieteikuma 
projektu, izklāstot lietas faktus, aizdomās turētā deputāta argumentus, viĦa vērtējumu 
par faktiem un secinājumu. Secinājumā nosaka, vai Rīcības kodekss ir pārkāpts, un 
tajā iekĜauj padomu par to, kā, iespējams, vajadzētu rīkoties, un ieteikumu Parlamenta 
priekšsēdētājam par iespējamo lēmumu. 
 
 
2.4.  2012. gada sanāksmes 
 
Padomdevēja komiteja 2012. gadā pēc izveidošanas sanāksmes 7. martā sanāca 
desmit reizes, tādējādi ievērojot Reglamentā paredzēto sanāksmju skaitu un Rīcības 
kodeksa 7. panta 4. punkta pirmajā daĜā noteikto 30 dienu termiĦu atbildēm uz 
deputātu pieprasījumiem sniegt norādījumus. 

                                                 
2 Padomdevējas komitejas Reglaments, II pielikums; sal. 2.3. sadaĜa 
3 II pielikums 
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Padomdevējas komitejas 2012. gada sanāksmju kalendārs 

 
Trešdiena, 7. marts (izveidošanas sanāksme) 
Otrdiena, 13. marts – Strasbūrā 
Trešdiena, 28. marts 
Trešdiena, 25. aprīlis 
Trešdiena, 30. maijs 
Otrdiena, 12. jūnijs – Strasbūrā 
Trešdiena, 11. jūlijs 
Otrdien, 18. septembris4 
Otrdiena, 9. oktobris 
Otrdiena, 27. novembris 
Otrdiena, 18. decembris 

 
Padomdevēja komiteja 9. oktobra sanāksmē pieĦēma sanāksmju kalendāru 
2013. gadam. 
 
 

Padomdevējas komitejas 2013. gada sanāksmju kalendārs 
 
 Otrdiena, 22. janvāris 
 Otrdiena, 19. februāris 
 Otrdiena, 19. marts5 
 Otrdiena, 23. aprīlis 
 Otrdiena, 21. maijs – Strasbūrā 
 Otrdiena, 18. jūnijs 
 Trešdiena, 10. jūlijs 
 Otrdiena, 17. septembris6 
 Otrdiena, 15. oktobris 
 Otrdiena, 12. novembris 

Otrdiena, 17. decembris 
 

 
 

                                                 
4 Sēdes vadītāju rotācija — pamatojoties uz pašreizējo grupu lielumu, Evelyn Regner (S&D) pārĦēma 
sēžu vadību no Carlo Casini (EPP). 
5 Sēdes vadītāju rotācija — pamatojoties uz pašreizējo grupu lielumu, Cecilia Wikström (ALDE) 
pārĦems sēžu vadību no Evelyn Regner (S&D). 
6 Sēdes vadītāju rotācija — pamatojoties uz pašreizējo grupu lielumu, Gerald Häfner (Verts/EFA) 
pārĦems sēžu vadību no Cecilia Wikström (ALDE). 
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2.5. SaĦemtās finansiālo interešu deklarācijas 
 
Tika noteikts termiĦš — 2012. gada 30. marts, kad deputātiem bija jāiesniedz 
deklarācijas jaunajā formātā. 
 
Minētajā termiĦā deklarācijas bija iesnieguši 664 deputāti no 754 (tas ir, 88 %). Līdz 
aprīĜa beigām arī visi atlikušie deputāti bija iesnieguši savas deklarācijas. 
Pārliecinoši lielākā daĜa deklarāciju tika reăistrētas pēdējās divās nedēĜās pirms 
iesniegšanas termiĦa beigām, tas ir, 19. marta (17 % deklarāciju) un 26. marta (29 %) 
nedēĜā. Martā kopumā tika saĦemtas 72 % deklarāciju. 
 
90 deputāti (12 %) neievēroja oficiālo termiĦu. Taču 73 no trūkstošajām deklarācijām 
tika saĦemtas aprīĜa pirmajā pusē, turpretī atlikušās 17 tika iesniegtas nākamo divu 
nedēĜu laikā. Vairumā deklarāciju novēlotas iesniegšanas gadījumu deputāti to saistīja 
ar deputāta mandāta nolikšanu vai saĦemšanu ap 30. marta termiĦa laiku. 
 
Šī gada ziĦojuma statistikas nolūkos tika konstatēts, ka 88 deklarācijās (12 %) nebija 
nekādas informācijas papildus deputāta vārdam un iesniegšanas datumam. Tas varētu 
radīt jautājumus, bet Rīcības kodekss pagaidām nedod iespēju Padomdevējai 
komitejai veikt tālāku šo 88 deklarāciju dziĜāku analīzi vai pārbaudi. Padomdevēja 
komiteja Ĝoti pozitīvi raudzītos uz iespējamo uzraudzības procedūru ieviešanu 
2013. gadā un šādas iespējas iekĜaušanu. 
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Attiecībā uz deputātu iesniegto deklarāciju kopējo skaitu būtu jānorāda, ka tas 
nedaudz pārsniedz Parlamenta deputātu kopējo skaitu. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 
daži jaunie deputāti saĦēma deputāta mandātu 2012. gada pavasarī, un daži deputāti 
iesniedza deklarāciju, bet nedaudz vēlāk nolika deputāta mandātu. Kā noteikts Rīcības 
kodeksa 4. panta 1. punktā, deputāti, kas sākuši pildīt deputātu pienākumus 
sasaukuma darbības laikā, deklarācijas iesniedz 30 dienu laikā pēc pienākumu 
izpildes sākšanas. 
 
SaskaĦā ar Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktu deputāti „informē priekšsēdētāju par 
visām viĦu deklarāciju ietekmējošām izmaiĦām 30 dienu laikā pēc tam, kad tās 
notikušas.” 
  
Visa gada laikā priekšsēdētājam tika iesniegtas 74 deputātu 79 atjauninātas 
deklarācijas. Šo skaitĜu atšėirība ir skaidrojama ar to, ka 70 deputāti iesniedza katrs 
vienu atjauninātu deklarāciju, bet trīs deputāti savas deklarācijas atjaunināja divas 
reizes un viens — trīs reizes. 
  
Šajās atjauninātajās deklarācijās kopā bija 98 izmaiĦas, proti, dažos gadījumos vienā 
atjaunināšanā tika mainīts vairāk nekā viena informācijas vienība. 
  
Pēc būtības visvairāk mainītās bija (A), (D), un (I) sadaĜas ar attiecīgi 28, 36 un 15 
izmaiĦām. 
  
Diagrammā var redzēt visa gada laikā veikto izmaiĦu sadalījumu pa sadaĜām7. 
 
 

 
 
 

                                                 
7 Gada laikā trīs deputāti iesniedza sākotnējo deklarāciju dzimtajā valodā, kurai vēlāk sekoja versija 
angĜu valodā; tādēĜ diagrammā attiecīgās izmaiĦas tiek attēlotas ar „neattiecas”. 
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2.6. Pieprasījumi sniegt norādījumus 
 
Padomdevēja komiteja saskaĦā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punktu pavisam kopā 
saĦēma 50 jautājumus un atbildēja uz tiem, un tajos kopā bija 32 deputātu 
pieprasījumi sniegt norādījumus. Atšėirīgie skaitĜi ir skaidrojami ar to, ka dažos 
pieprasījumos sniegt norādījumus bija vairāk nekā viens jautājums. 
 
Vairums jautājumu/pieprasījumu tika iesniegti februārī (11 jautājumi/pieprasījumi) un 
martā (17 jautājumi/pieprasījumi), proti, saistībā ar pirmās finansiālo interešu 
deklarācijas iesniegšanas termiĦu 30. martā. 
 
 

 

 
 

 

Visbiežāk uzdotie jautājumi (18 reizes) bija saistībā ar precizējumiem attiecībā uz trīs 
gadu periodu, kas minēts deklarācijas (A) sadaĜā. Daži pieprasījumi bija vispārīgi, un 
tādēĜ tos nevarēja attiecināt uz konkrētu deklarācijas sadaĜu, piemēram, par to, ka 
ilgtermiĦa valsts obligācijas un kolektīvo ieguldījumu instrumenti, kas neĜauj 
identificēt aktīvus, nav jādeklarē. 
 
Tā kā deputātu jautājumi/pieprasījumi Padomdevējai komitejai ir konfidenciāli, šajā 
gada ziĦojumā nav iespējams dod sīkākas ziĦas par to precīzu saturu. 
 
Divi pieprasījumi attiecās uz iespējamo cita amata nesavienojamību ar Eiropas 
Parlamenta deputāta mandātu. Tā kā šis jautājums ir Parlamenta Juridiskā dienesta 
kompetencē, nevis Padomdevējas komitejas kompetencē, šie divi jautājumi turpmāk 
redzamajā tabulā ir apzīmēti ar „neattiecas”. 
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2.7. Iespējamu pārkāpumu novērtējums 
 
Gada laikā priekšsēdētājs saskaĦā ar Rīcības kodeksa 8. panta 1. punktu 
Padomdevējai komitejai nosūtīja vienu Rīcības kodeksa iespējama pārkāpuma lietu. 
Lieta, ko nodeva izskatīšanai 24. maijā, attiecās uz deputātu, kurš savā finansiālo 
interešu deklarācijā nebija pieminējis akciju opcijas, ko bija saĦēmis kā atlīdzību 
laikā, kad bija uzĦēmējsabiedrības valdes loceklis. 
 
Padomdevēja komiteja iecēla Sajjad Karim (ECR) par referentu. Pēc lietas apstākĜu 
pārbaudes un deputāta uzklausīšanas Padomdevēja komiteja 11. jūlijā nolēma ieteikt 
priekšsēdētājam neveikt turpmākus pasākumus saskaĦā ar kodeksa 8. panta 3. punktu, 
taču vienlaikus ierosināja, ka priekšsēdētājs varētu aicināt deputātu iesniegt pārskatītu 
finansiālo interešu deklarāciju. 
 
Padomdevēja komiteja uzskatīja, ka Rīcības kodekss ir bijis spēkā tikai neilgu laiku 
un ka nav gūta pietiekama pieredze, un tas varētu būt veicinājis atšėirības veidā, kā 
deputāti to interpretējuši un piemērojuši. Tā arī konstatēja, ka pastāv atšėirības starp 
dažādu valodu versijām Rīcības kodeksa 4. pantā, jo īpaši attiecībā uz 4. panta 
2. punkta f) apakšpunktu, un ka tas var traucēt tā noteikumu vienotu piemērošanu. 
 
Padomdevēja komiteja norādīja, ka deputāta dalība valdē un ar to saistītā atlīdzība 
bija pareizi deklarēta deputāta finansiālo interešu deklarācijā. 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10

12

14

16

18

A B C D E F G H I Vispārīgi Neattiecas 

Deputātu iesniegto jautājumu sadalījums pa finansiālo interešu deklarācijas sadaĜām 

Jautājumu 
skaits 



 12/16 

LV  LV 

Padomdevēja komiteja arī konstatēja, ka Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta 
f) apakšpunkta darbības jomu, kā tā izteikta pašreizējā redakcijā, nevar uzskatīt par 
tādu, kas attiecas uz akciju opciju shēmu, no kuras deputāts kā valdes loceklis guva 
labumu. Tomēr Padomdevēja komiteja uzskatīja, ka Rīcības kodeksa 4. panta 
2. punkta h) apakšpunkts neizslēdz privātos līdzekĜus no jēdziena ”finansiālās 
intereses” piemērošanas jomas, ciktāl tie atbilst finansiālajām interesēm, kuras varētu 
ietekmēt deputāta pienākumu izpildi, un ka tādēĜ akciju opcijas ir finansiālas 
intereses, kas varētu ietekmēt deputāta pienākumu izpildi. 
 
Padomdevēja komiteja nonāca pie secinājuma, ka, ievērojot pārredzamības principu, 
kas ir Rīcības kodeksa pamatā, attiecīgajam deputātam būtu jāapsver savu atlikušo 
akciju opciju deklarēšana saskaĦā ar finansiālo interešu deklarācijas (H) sadaĜu. 
 
Padomdevēja komiteja arī norādīja, ka akciju opcijas, kuras piešėirtas kā atlīdzības 
daĜa vai veids, ir jāuzskata par deputāta ienākumiem un attiecīgi jādeklarē, un to 
vērtība ir atkarīga no akciju cenas dienā, kad opcijas pārskaita saĦēmējam. Tas 
nozīmē, ka ienākumu kategorijai finansiālo interešu deklarācijas (A) sadaĜā ir jāatbilst 
saĦemtajai atlīdzībai neatkarīgi no tā, kāda veida atlīdzība tā ir, tostarp akciju opcijas 
vai citas atliktas tiesības — konvertētas vai nekonvertētas skaidrā naudā. 
 
 
Ievērojot Padomdevēja komitejas ieteikumu, priekšsēdētājs pieĦēma lēmumu, un 
deputāts 3. oktobrī priekšsēdētājam iesniedza pārskatītu deklarāciju (30 dienu laikā 
pēc priekšsēdētāja lēmuma saĦemšanas, neĦemot vērā Parlamenta brīvdienas 
augustā). 
 
 
2.8. Norādījumi 
 
Viens no Padomdevēja komitejas galvenajiem uzdevumiem ir sniegt konsultācijas 
deputātiem un viĦus informēt par to, kā izmantot Rīcības kodeksu, lai palielinātu 
pārredzamību, uzticamību un efektivitāti. Šajā darbā Padomdevēja komiteja gada 
laikā ir pakāpeniski izveidojusi rūpīgi izstrādātas praktiskas vadlīnijas, kas pamatojas 
uz: 
 

• to norādījumu satura būtību, kuri sniegti deputātiem saskaĦā ar Rīcības 
kodeksa 7. panta 4. punktu; 

 
• iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu, uz ko norādījis priekšsēdētājs; 

 
• Padomdevējas komitejas pašas praksi un analīzi. 

 
Šīs vadlīnijas ir apkopotas norādījumos, kuru mērėis ir atvieglot Rīcības kodeksa 
pareizu interpretāciju un īstenošanu un finansiālo interešu deklarāciju aizpildīšanu. 
 
Norādījumos sniegti paskaidrojumi par vairākiem Rīcības kodeksa noteikumiem un 
finansiālo interešu deklarāciju. 
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Norādījumus publicē Europarl tīmekĜa vietnē8, kā arī iespiestā veidā visās oficiālajās 
valodās.  
 
 
3. ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI 
 
3.1. Prezidija darba grupa deputātu rīcības kodeksa jautājumos 
 
SaskaĦā ar Rīcības kodeksa 9. pantu Prezidijs nosaka Rīcības kodeksa īstenošanas 
pasākumus. 
 
Priekšsēdētājs 13. jūlijā lūdza par pārredzamību atbildīgo priekšsēdētāja vietnieku 
R. Wieland (PPE, Vācija) apstiprināšanai Prezidijā iesniegt priekšlikumu par 
visaptverošu īstenošanas noteikumu kopumu, izstrādāšanā iesaistot priekšsēdētāja 
vietnieces A. Podimata (S&D, Grieėija) un I. Durant (Verts/ALE, BeĜăija), 
priekšsēdētāja vietniekus A. Alvaro (ALDE, Vācija) un O. Vlasák (ECR, Čehijas 
Republika), kā arī Kvestoru kolēăijas pārstāvi kvestoru J. Maštálka (GUE/NGL, 
Čehijas Republika). 
 
Prezidija darba grupa, kas izveidota šādā nolūkā, apsver īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz Rīcības kodeksa 5. panta 2. un 3. punktu un 9. pantu, kā arī redakcionālus 
pielāgojumus finansiālo interešu deklarācijas veidlapā. Prezidija darba grupai darbs 
būtu jāpabeidz 2013. gada februārī. 
 
 
4. PERSPEKTĪVAS 
 
4.1. Digitālās finansiālo interešu deklarācijas 
 
Patlaban deputātiem finansiālo interešu deklarācijas ir jāaizpilda papīra formātā. 
Administratīvās procedūras tiks uzlabotas pēc nepieciešamo IT rīku tehniskās 
izstrādes. Pirmais jauninājums būs tas, ka deputātiem veidlapā vajadzēs aizpildīt tikai 
atjaunināmās daĜas. Ir vajadzīga turpmāka tehniskā attīstība, lai deputātiem pilnībā 
būtu iespējams savas deklarācijas aizpildīt, parakstīt un iesniegt elektroniski. 
Sagaidāms, ka šādu tehnisku iespēju varēs savlaicīgi izmantot pirms 2014. gada 
Eiropas vēlēšanām. 
 
4.2. Ieteikumi attiecībā uz uzlabojumiem Rīcības kodeksā 
 
Kopš 2012. gada 1. janvāra, kad Rīcības kodekss stājās spēkā, Padomdevēja komiteja 
ir guvusi zināmu pieredzi kodeksa praktiskajā piemērošanā. Deputātu uzdotie 
50 jautājumi, ieteikums priekšsēdētājam pēc lietas nodošanas izskatīšanai un 
Padomdevējas komitejas padziĜinātā analīze ir atklājuši dažas neskaidrības un 
nekonsekvenci kodeksa saturā un tā piemērošanā. 
 

                                                 
8
 http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc 
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Padomdevēja komiteja uzskata, ka tai ir pienākums ziĦot par jebkurām problēmām vai 
iespējamām problēmām, kā arī tai ir jāapsver iespējamie uzlabojumi. 
 
Piemēram, 3. panta noteikumi par interešu konfliktu nosaka, ka deputātiem, kuri 
nav spējīgi atrisināt šādu konfliktu, par to rakstiski jāpaziĦo priekšsēdētājam. 
Padomdevējai komitejai šāda informācija ir jāsaĦem, taču patlaban nav oficiāla 
mehānisma, ar ko nodrošinātu, ka Padomdevēja komiteja to saĦem. 
 
Turklāt deputātiem, kuriem ir faktisks vai potenciāls interešu konflikts saistībā ar 
apspriežamo lietu, un ko nevar skaidri konstatēt finansiālo interešu deklarācijā, ir 
pienākums to atklāt rakstiski vai mutiski priekšsēdētājam attiecīgo parlamentāro 
debašu laikā pirms uzstāšanās vai balsošanas plenārsēdē vai kādā no Parlamenta 
struktūrvienībām, vai pirms ierosinājuma par referenta iecelšanu. Padomdevējai 
komitejai šāda informācija ir jāsaĦem, taču patlaban nav oficiāla mehānisma, ar ko 
nodrošinātu, ka Padomdevēja komiteja to saĦem. 
 
Attiecībā uz deputātu finansiālo interešu deklarāciju 4. pantā Padomdevēja 
komiteja ir norādījusi kā vēl uz vienu jomu, kurā ir neskaidrības un nepieciešami 
uzlabojumi.  
 
Jo īpaši 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēts, ka deputātiem ir jādeklarē alga, 
ko viĦi saĦem par deputāta pilnvaru īstenošanu citā parlamentā. Šajā formulējumā 
uzsvērta alga, nevis pilnvaras, tomēr tieši pēdējās pašas par sevi var izraisīt faktisku 
vai potenciālu interešu konfliktu, t. i., faktam, kas jādeklarē, būtu pirmām kārtām 
jābūt pilnvarām, nevis algai kā tādai. Turklāt interešu konflikts, kas saistīts ar 
pilnvarām, varētu būt vienlīdz faktisks vai potenciāls, ja pilnvaras attiecas, piemēram, 
uz pilsētas domi, reăionālu asambleju vai iecelšanu parlamenta augšpalātā; dažos 
šādos gadījumos nesaĦemot atalgojumu. Patlaban deputātiem, kuriem ir šādas 
pilnvaras, nav skaidrs, kā un kur tās deklarēt. 
 
Attiecībā uz deputātu pienākumu, kas noteikts 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā, 
cita starpā deklarēt „jebkādu citu darbību”, ko deputāts veic „ārpus Parlamenta”, ir 
jānorāda, ka ne visās valodu versijās kodeksā atrodams vārda „relevant” tulkojums. 
 
Attiecībā uz gadījuma rakstura atalgotu darbību 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā 
paredzēts, ka jādeklarē gadījumos, ja kalendārajā gadā kopējais atalgojums pārsniedz 
EUR 5 000. Tas neatbilst vispārējam deklarācijas regulāras atjaunināšanas principam. 
Turklāt ir ieteicams, lai šis slieksnis atbilstu 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
noteiktajam slieksnim attiecībā uz pastāvīgu nodarbošanos vai līdzdalību (t. i., 
EUR 500 mēnesī), kā arī par to deklarēšanas principiem. Tas sasniegtu kopējo 
pieaugumu gadā līdz EUR 6000 un attiecīgi sliekšĦa ieviešanu — EUR 500 katram 
gadījumam. Tas būtu vēlams paskaidrojums attiecīgajiem deputātiem, 
 
Prakse nesenās lietās ir parādījusi, ka vārda „holding” (līdzdalība un piederošās daĜas) 
nozīme 4. panta 2. punkta f) apakšpunktā var nebūt acīmredzama. Tas arī parādās 
šā vārda atšėirīgajos tulkojumos dažādajās kodeksa valodu versijās. Tāpēc būtu 
jāapsver pilnīga definīcija, kas ar šo vārdu ir domāts. 
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Līdzīgi arī atalgojums par nodarbošanos, darbībām vai līdzdalību, citādi deklarēts, var 
dažos gadījumos būt finanšu instrumentu veidā. Daži no tiem, jo īpaši tādi, kas ietver 
atliktas tiesības (piemēram, akciju opcijas vai privātie pensiju līgumi), acīmredzami 
nav iekĜauti ne saistībā ar vārdu “holding”, ne ar pilnīgāku definīciju. Būtu vajadzīga 
papildu definīcija, lai ietvertu atalgojumu, ko nodrošina ar šādiem finanšu 
instrumentiem. 
 
Varētu arī apsvērt divu kritēriju svītrošanu, proti, „iespējama ietekme uz valsts 
politiku” un “Ĝauj būtiski ietekmēt”. Neitrāls juridisko un finansiālo faktu paziĦojums 
sniegtu to pašu informāciju un palīdzētu deputātiem, nodrošinot vairāk skaidrības un 
juridiskās noteiktības. 
 
Pašreizējais 4. panta 2. punkta h) apakšpunkta formulējums, saskaĦā ar kuru 
deputātiem ir pienākums deklarēt jebkādas citas finansiālas intereses, kas varētu 
ietekmēt deputāta pienākumu veikšanu, neietver nekādas intereses, kas nav finansiālas 
intereses, bet tās tomēr varētu ietekmēt deputāta pienākumu veikšanu, proti, saskaĦā 
ar kodeksa 3. pantu tās varētu būt konfliktējošas. Tālab varētu apsvērt formulējuma 
saskaĦošanu atbilstīgi 3. panta darbības jomai.  
 

Ar šādu 4. panta 2. punkta h) apakšpunkta formulējuma saskaĦošanu finansiālo 
interešu deklarācijas (I) sadaĜa kĜūtu lieka, tāpēc ka atbilstīgā „cita 
papildinformācija”, ko deputāti var sniegt minētajā sadaĜā, būtu jau sniegta. 
 
Paredzot bloėēšanu 4. panta 4. punktā attiecībā uz deputātu ievēlēšanu vai iecelšanu 
amatā Parlamentā vai tā struktūrās, ja viĦi nav iesnieguši finansiālo interešu 
deklarācijas, netiek pietiekami Ħemtas vērā situācijas, kad deputāti ir iesnieguši 
deklarāciju, bet nav izpildījuši pienākumu izdarīt nepieciešamo atjaunināšanu 
noteiktajā termiĦā, vai arī netiek Ħemtas vērā situācijas, kad deputāti ir iesnieguši 
nepilnīgu vai kĜūdainu finansiālo interešu deklarāciju. 
 
Ciktāl 5. panta 1. punkts attiecas uz dāvanām un līdzīgiem labumiem, pašreizējo 
formulējumu “shall refrain from” (LV tulkojumā —“ir aizliegts pieĦemt”) varētu 
nepareizi uztvert kā zināmu rīcības brīvību, nevis kā paredzētu stingru aizliegumu 
pieĦemt dāvanas vai līdzīgus labumus, kuru vērtība ir lielāka par EUR 150. 
 
ĥemot vērā, ka Padomdevēju komiteju izveidoja kodeksa īstenošanai, 7. panta 
1. punktā paredzētais noteikums, ar ko „tiek izveidota” Padomdevēja komiteja, ir 
lieks. Varētu mērėtiecīgāk apsvērt Padomdevējas komitejas uzdevumu un pienākumu 
definīciju. 
 
Saistībā ar norādījumiem par Rīcības kodeksa noteikumu interpretāciju un īstenošanu 
7. panta 4. punktā noteiktais 30 (kalendāro) dienu termiĦš neatbilst 4. panta 
1. punkta noteikumos paredzētajam termiĦam, t. i., 30 dienu laikā, nevis „kalendāro” 
dienu laikā, finansiālo interešu deklarācijas iesniegšanai un atjaunināšanai. SaskaĦots 
izteiksmes veids — dodot arī Padomdevējai komitejai iespēju Ħemt vērā parlamentāro 
brīvdienu laiku, tāpat kā deputātiem — varētu tikt uzskatīts par uzlabojumu. 
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Attiecībā uz 7. panta 6. punktā minēto gada ziĦojumu ir vienkārši paziĦots, ka šādu 
ziĦojumu publicē, taču nav norādīts neviens konkrēts adresāts. Turklāt, lai 
nodrošinātu, ka gada ziĦojumā pareizi tiek atspoguĜots Padomdevējas komitejas 
darbs, pildot uzdevumus un pienākumus saskaĦā ar 7. panta 1. punktu, šie uzdevumi 
un pienākumi varētu būt attiecīgi minēti. 
 
Attiecībā uz procedūru, kas jāpiemēro gadījumā, kad deputāts, iespējams, pārkāpis 
Rīcības kodeksu, nav skaidrs — atbilstīgi 8. panta 2. punkta formulējumam —, vai 
ir nodoms uzturēt tiesību uz aizstāvību principu. Būtu jānodrošina procesuālais 
taisnīgums un visiem attiecīgajiem deputātiem jāpiešėir tiesības uz taisnīgu lietas 
izskatīšanu saistībā ar iespējamu kodeksa pārkāpumu. Ar pašreizējo formulējumu tas 
nav skaidri nodrošināts. Turklāt saistībā ar 7. panta 4. punkta otro daĜu varētu apsvērt, 
vai Padomdevējai komitejai būtu jāpiešėir iespēja sniegt ieteikumu priekšsēdētājam 
par iespējamo pasākumu veikšanu, vai arī vienkārši ieteikumu kā tādu. 
 

Visbeidzot, būtu jānorāda, ka pašreizējā kodeksa redakcijā netiek Ħemtas vērā 
situācijas attiecībā uz priekšsēdētāja finansiālajām interesēm vai interešu konfliktu. 
Lai izvairītos no faktisku vai iespējamu pārkāpumu gadījumiem, atbilstīgos pantos 
attiecībā uz priekšsēdētāju varētu minēt alternatīvu instanci. 
 
 
5. PĀRVALDE 
 
5.1. Īpaša tīmekĜa vietne 
 
Visa ar Rīcības kodeksu un Padomdevējas komitejas darbību saistītā informācija 
patlaban ir atrodama Europarl tīmekĜa vietnē, deputātiem paredzētajā vispārējās 
informācijas lapā9.  
 
Šā ziĦojuma pieĦemšanas laikā Padomdevējas komitejas sekretariāts izstrādā ceĜvedi, 
ar kuru būs iespējams panākt uzlabojumus Europarl tīmekĜa vietnē attiecībā uz saturu, 
izvietojumu, pārskatāmību un ar pārredzamību saistītas informācijas izsekojamību. 
 
5.2. Padomdevējas komitejas sekretariāts 
 
Prezidentūras ăenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaĜa (kas atrodas Briselē 
un Luksemburgā) darbojas kā Padomdevējas komitejas sekretariāts. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
European Parliament 
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members 
Rue Wiertz, 60 
ASP 6D075 
B-1047 Brussels 
Belgium 

                                                 
9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html  


