
PL  PL 

 
 

  

 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMITET DORADCZY  
DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 
 



 2/17  

PL  PL 

 
 
 

SŁOWO WSTĘPNE 
 
 
 
Artykuł 7 ust. 6 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego 
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (Załącznik I do Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego), przewiduje, Ŝe „Komitet doradczy publikuje 
sprawozdanie roczne z podjętych działań.”. 
 
Pierwsze sprawozdanie roczne z działań komitetu doradczego ds. postępowania 
posłów obejmuje okres od dnia 7 marca 2012 r. (data ukonstytuowania się komitetu) 
do dnia 31 grudnia 2012 r. i zostało przyjęte przez komitet w dniu 19 lutego 2013 r. 
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Streszczenie 
 
Zadaniem komitetu doradczego jest ocena domniemanych naruszeń, o których 
informuje przewodniczący, oraz udzielanie posłom wskazówek co do wykładni 
i stosowania kodeksu. Wnioski skierowane przez posłów są traktowane jako poufne, 
a posłowie mają prawo polegać na udzielonych wskazówkach, które zawsze wydaje 
się w ciągu 30 dni. 
 
W 2012 r. komitet doradczy wydał jedno zalecenie dla przewodniczącego Parlamentu 
co do domniemanego naruszenia kodeksu postępowania i udzielił posłom rady 
odpowiadając na w sumie 50 pytań. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły 
obowiązkowych oświadczeń majątkowych i wyjaśnienia sposobu interpretacji 
trzyletniego okresu, za który posłowie muszą podać informacje co do poprzedniej 
działalności zawodowej i członkostwa w zarządach. 
 
74 posłów przedłoŜyło 79 uaktualnionych oświadczeń. Uaktualnione oświadczenia 
zawierały w sumie 98 zmian, tj. w niektórych przypadkach jedno uaktualnienie 
obejmowało więcej niŜ jedną zmianę. 
 
Wskazówki, przekazanie spraw i uaktualnienia wykazały niejasności i niespójności 
w samym kodeksie, a takŜe przy jego stosowaniu. PoniewaŜ komitet doradczy 
poczuwa się do informowania o wszelkich problemach lub potencjalnych problemach, 
które występują lub mogłyby zaistnieć, a takŜe do rozwaŜenia ewentualnych 
udoskonaleń, sprawozdanie roczne zawiera kilka sugestii dotyczących ewentualnego 
usprawnienia kodeksu postępowania.  
 
Sprawozdanie roczne wykazuje, Ŝe jedynym sposobem na otwartość i etyczność jest 
kontynuowanie działań, ale Parlament musi pójść dalej i pokazywać obywatelom, co 
robi w tej kwestii, na przykład usprawniając publikację oświadczeń majątkowych 
posłów w internecie. 
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1 KONTEKST OGÓLNY 
 
 
1.1 Główne zasady kodeksu postępowania 
 
1.1.1 Obowiązki posłów  
 
Kodeks postępowania wszedł w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r. Określa on zasady 
przewodnie pracy posłów; zgodnie z nimi posłowie działają wyłącznie w interesie 
publicznym oraz kierują się bezinteresownością, uczciwością, otwartością, 
starannością, rzetelnością, odpowiedzialnością i poszanowaniem reputacji 
Parlamentu.  
 
Zastępuje on pierwotne wymagania ustalone w załączniku I do Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego („Przejrzystość i korzyści finansowe posłów”), mając 
szerszy zakres i ustanawiając ambitniejsze cele co do przejrzystości i etyki. 
 
 
1.1.2 Konflikty interesów  
 
Konflikt interesów zachodzi w przypadku, gdy poseł do Parlamentu Europejskiego 
ma osobisty interes, który mógłby w niewłaściwy sposób wpłynąć na pełnienie przez 
niego mandatu poselskiego.  
 
Podczas pełnienia mandatu niektórzy posłowie mogą znajdować się w sytuacji 
faktycznego konfliktu interesów (tj. udowodnionego wzajemnego oddziaływania 
interesu publicznego i prywatnego) lub potencjalnego konfliktu interesów 
(tj. sytuacje, które mogłyby być postrzegane przez opinię publiczną jako mogące 
wywoływać taki konflikt). 
 
Kodeks postępowania umoŜliwia kaŜdemu zainteresowanemu posłowi unikanie 
uchybień poprzez zapewnianie im wyraźnych i prostych wytycznych. Przede 
wszystkim posłowie starają się rozwiązać ten konflikt. JeŜeli okazuje się to 
niemoŜliwe, poseł powinien zgłosić to w sposób w pełni przejrzysty 
przewodniczącemu Parlamentu lub przewodniczącemu jakiegokolwiek organu 
Parlamentu podczas odpowiedniej procedury parlamentarnej. W ten sposób poseł 
chroni swoją reputację i wizerunek instytucji. 
 
 
1.1.3 Oświadczenia majątkowe  
 
 
Artykuł 4 ust. 1 kodeksu postępowania stwierdza, Ŝe „Dla celów przejrzystości 

posłowie do Parlamentu Europejskiego na osobistą odpowiedzialność składają 

Przewodniczącemu oświadczenie majątkowe.”. 
 
Nowe oświadczenie majątkowe wprowadzone przez kodeks1 postępowania miało być 
po raz pierwszy złoŜone przez posłów najpóźniej do 30 marca 2012 r., co miało być 
                                                 
1 Załącznik I. 
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środkiem wprowadzającym/przejściowym. Następnie posłowie będą musieli stale 
uaktualniać swoje oświadczenia w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany. Poprzedni 
obowiązek uaktualniania oświadczenia raz w roku został więc zniesiony. 
 
 
Oświadczenia majątkowe są publikowane na stronie internetowej Parlamentu, na 
stronie odpowiedniego posła.  
 
 
2 KOMITET DORADCZY DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW  
 
2.1 Skład i zadania 
 
Komitet doradczy ds. postępowania posłów ustanowiono w art. 7 ust. 1 kodeksu 
postępowania. Zgodnie z art. 7 ust. 2, „w skład komitetu doradczego wchodzi pięciu 

członków mianowanych przez Przewodniczącego na początku jego kadencji 

i wybranych spośród członków prezydiów i koordynatorów Komisji Spraw 

Konstytucyjnych i Komisji Prawnej, z naleŜytym uwzględnieniem doświadczenia 

posłów i równowagi politycznej.”. 
 
Członkowie komitetu doradczego: 
 

• Carlo CASINI (PPE, Włochy); 
 
• Evelyn REGNER (S&D, Austria); 
 
• Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Szwecja); 
 
• Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Niemcy); 
 
• Sajjad KARIM (ECR, Wielka Brytania). 
 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 kodeksu postępowania, „na początku swojej kadencji 

Przewodniczący mianuje równieŜ rezerwowych członków komitetu doradczego, po 

jednym z kaŜdej grupy politycznej niemającej przedstawiciela w komitecie 

doradczym”.  
 
Członkowie rezerwowi komitetu doradczego: 
 

• Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Republika Czeska); 
 
• Francesco Enrico SPERONI (EFD, Włochy). 

 
Zadaniem komitetu doradczego jest ocena domniemanych naruszeń, o których 
informuje przewodniczący, oraz udzielanie posłom wskazówek co do wykładni 
i stosowania kodeksu. Wnioski skierowane przez posłów są traktowane jako poufne, 
a posłowie mają prawo polegać na udzielonych wskazówkach, które zawsze wydaje 
się w ciągu 30 dni. 
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2.2 Przewodniczący 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 kodeksu postępowania „KaŜdy członek komitetu doradczego 

pełni przez okres sześciu miesięcy funkcję przewodniczącego, która ma charakter 

rotacyjny”. Na posiedzeniu inauguracyjnym w dniu 7 marca komitet doradczy zgodził 

się, Ŝe „zasadniczo rotacja następuje w porządku malejącym według wielkości grup 

politycznych, których członkowie naleŜą do komitetu doradczego”
2
. 

 

Carlo Casini (PPE) przewodniczył komitetowi od 7 kwietnia do 29 sierpnia, a Evelyn 
Regner (S&D) przejęła tę funkcję w dniu 30 sierpnia 2012 r. na sześć miesięcy. 
 
 
2.3 Regulamin wewnętrzny 
 
Na posiedzeniu inauguracyjnym w dniu 7 marca 2012 r. komitet doradczy przyjął 
swój regulamin wewnętrzny. W toku ciągłego dąŜenia do usprawnienia działalności 
komitet przyjął następnie zmiany do regulaminu na posiedzeniu w dniu 
9 października 2012 r.3. Wprowadzone zmiany obejmowały wyjaśnienia językowe 
dotyczące zaleceń, nowe zasady dotyczące procedury pisemnej, nową zasadę 
dotyczącą kworum, wyjaśnienie treści zalecenia dla przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego w związku z jego wnioskiem zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit drugi oraz 
art. 8 kodeksu postępowania, a takŜe zmianę terminu przyjęcia niniejszego 
sprawozdania rocznego. 
 
Komitet doradczy zbiera się z zasady raz w miesiącu i podejmuje decyzje w drodze 
konsensusu lub, gdy jest to niemoŜliwe, większością liczby członków. NaleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe w przypadku decyzji innych niŜ zalecenie dla przewodniczącego 
w sprawie domniemanego naruszenia kodeksu postępowania komitet doradczy moŜe 
podejmować decyzje za pośrednictwem uproszczonej procedury pisemnej. 
 
Ponadto komitet doradczy wyjaśnił, Ŝe przy ocenianiu domniemanego naruszenia 
kodeksu postępowania komitet doradczy wyznacza sprawozdawcę, który nie pochodzi 
z tej samej grupy politycznej co dany poseł. Sprawozdawca przygotowuje projekt 
zalecenia zawierający opis sprawy, argumenty i ocenę faktów przedstawioną przez 
zainteresowanego posła oraz wnioski. We wnioskach stwierdza się, czy kodeks 
postępowania został naruszony, oraz przedstawia się rady dotyczące ewentualnych 
dalszych kroków i zalecenie dla przewodniczącego dotyczące podjęcia ewentualnej 
decyzji. 
 
 
2.4  Posiedzenia w 2012 r. 
 
Komitet doradczy w 2012 r. spotkał się 10 razy po posiedzeniu inauguracyjnym 
w dniu 7 marca, tym samym przestrzegając częstotliwości posiedzeń przewidzianej 
regulaminem i umoŜliwiając przestrzeganie 30-dniowego terminu udzielania 
odpowiedzi na wnioski posłów o wytyczne zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit pierwszy 
kodeksu postępowania. 

                                                 
2 Regulamin komitetu doradczego, załącznik II; patrz sekcja 2.3. 
3 Załącznik II. 
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Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2012 r. 
 
                        Środa, 7 marca (posiedzenie inauguracyjne) 

Wtorek, 13 marca – Strasburg 

Środa, 28 marca 
Środa, 25 kwietnia 
Środa, 30 maja 
Wtorek, 12 czerwca – Strasburg 
Środa, 11 lipca 
Wtorek, 18 marca4 
Wtorek, 9 października 
Wtorek, 27 listopada 
Wtorek, 18 grudnia 

 
Na posiedzeniu w dniu 9 października komitet doradczy przyjął kalendarz posiedzeń 
na 2013 r. 
 
                         

Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2013 r. 
 
 Wtorek, 22 stycznia 
 Wtorek, 19 lutego 
 Wtorek, 19 marca5 
 Wtorek, 23 kwietnia 
 Wtorek, 21 maja – Strasburg 

 Wtorek, 18 czerwca 
 Środa, 10 lipca 
 Wtorek, 17 marca6 
 Wtorek, 15 października 
 Wtorek, 12 listopada 

Wtorek, 17 grudnia 
 

 
 
 
2.5 Otrzymane oświadczenia majątkowe 
 
Dzień 30 marca 2012 r. był terminem składania przez posłów pełniących mandat 
oświadczeń majątkowych w nowym formacie.  
 

                                                 
4 Rotacja funkcji przewodniczącego: w oparciu o obecną wielkość grup Evelyn Regner (S&D) przejęła 
funkcję przewodniczącego od Carla Casiniego (PPE). 
5 Rotacja funkcji przewodniczącego: w oparciu o obecną wielkość grup Cecilia Wikström (ALDE) 
przejmuje funkcję od Evelyn Regner (S&D). 
6 Rotacja funkcji przewodniczącego: w oparciu o obecną wielkość grup Gerald Häfner (Verts/ALE) 
przejmuje funkcję od Cecilii Wikström (ALDE). 
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Do tego dnia 664 posłów z 754 (tj. 88%) złoŜyło oświadczenia. Do ostatniego dnia 
kwietnia pozostali posłowie złoŜyli oświadczenia.  
Zdecydowana większość formularzy została zarejestrowana w ciągu dwóch tygodni 
poprzedzających termin, tj. w tygodniu zaczynającym się 19 marca (17% formularzy) 
i 26 marca (29% formularzy). 72% formularzy otrzymano w marcu. 
 
90 posłów (12%) nie dotrzymało terminu. Jednak 73 brakujące oświadczenia 
otrzymano w pierwszej połowie kwietnia, a pozostałych 17 – w ciągu następnych 
dwóch tygodni. Liczbę tych przypadków późnego złoŜenia oświadczenia wyjaśnia 
fakt, Ŝe w okolicach 30 marca posłowie kończyli lub rozpoczynali pełnienie funkcji.  
 
Ze względów statystycznych dotyczących niniejszego sprawozdania rocznego 
odnotowano, Ŝe 88 oświadczeń (12%) nie zawierało Ŝadnych innych informacji niŜ 
nazwisko posła i data złoŜenia. MoŜe to zostawiać otwarte pole do pytań, ale kodeks 
postępowania nie daje obecnie komitetowi doradczemu moŜliwości dalszej analizy 
tych 88 oświadczeń ani dalszego postępowania z nimi. Komitet doradczy byłby 
zadowolony, gdyby ewentualne wprowadzenie w 2013 r. procedury monitoringu 
przewidywało takie moŜliwości. 
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Co do całkowitej liczby oświadczeń złoŜonych przez posłów naleŜy zauwaŜyć, Ŝe ich 
liczba nieznacznie przekracza całkowitą liczbę posłów do Parlamentu. Wynika to 
z tego, Ŝe niektórzy nowi posłowie obejmowali mandat na wiosnę 2012 r., a niektórzy 
posłowie najpierw złoŜyli oświadczenie, a potem zrezygnowali z pełnienia funkcji. 
Jak postanowiono w art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania, posłowie, którzy objęli 
mandat w trakcie trwania kadencji są zobowiązani złoŜyć oświadczenie majątkowe 
w ciągu 30 dni. 
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 posłowie „informują Przewodniczącego o wszelkich zmianach 
mających wpływ na ich oświadczenie majątkowe w terminie do 30 dni po zaistnieniu 
takiej zmiany.”. 
  
W ciągu roku 74 posłów przedłoŜyło przewodniczącemu 79 uaktualnionych 
oświadczeń. RóŜnicę w liczbach wyjaśnia fakt, Ŝe 70 posłów złoŜyło zmienione 
oświadczenia, trzech uaktualniało oświadczenia dwukrotnie, a jeden poseł uaktualniał 
oświadczenie trzy razy. 
 
Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 98 zmian, tj. w niektórych 
przypadkach jedno uaktualnienie obejmowało więcej niŜ jedną zmianę. 
 
Co do treści - sekcje A, D i I były zmieniane najczęściej, z liczbą zmian odpowiednio 
28, 36 i 15. 
 
PoniŜszy wykres przedstawia liczbę wprowadzanych w ciągu roku zmian do 
poszczególnych sekcji7. 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A B C D E F G H I N/A

Repartition by Section of the DFI of the Modifications Made by MEPs

Number of modifications

 
 

                                                 
7 W ciągu roku trzech posłów złoŜyło pierwotne oświadczenie w swoim języku ojczystym, po czym 
złoŜyli oświadczenie po angielsku. Zmiany te oznaczono w wykresie jako N/A. 
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2.6 Wnioski o wskazówki 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 4 komitet doradczy otrzymał około 50 pytań i odpowiedział na 
nie. Pytania były zawarte w 32 wnioskach o wskazówki skierowanych przez posłów. 
RóŜnicę w liczbach wyjaśnia fakt, Ŝe kilka wniosków zawierało więcej niŜ jedno 
pytanie. 
 
Większość pytań/wniosków zostało złoŜonych w lutym (11 pytań/wniosków) i marcu 
(17 pytań/wniosków), tj. w związku z terminem składania pierwszych oświadczeń 
majątkowych, który upływał 30 marca. 
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Najczęściej pytania dotyczyły (18 razy) wyjaśnień co do trzyletniego okresu, 
o którym mowa w oświadczeniu w sekcji A. Niektóre wnioski miały charakter ogólny 
i dlatego nie moŜna ich przypisać do określonej sekcji oświadczenia – np. fakt, Ŝe 
obligacje długoterminowe i przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które nie 
pozwalają na określenie aktywów, nie muszą być zgłaszane. 
 
Jako Ŝe posłowie zgłaszają pytania/wnioski do komitetu doradczego w trybie 
poufnym, nie moŜna w niniejszym sprawozdaniu rocznym udzielić dokładniejszych 
informacji co do ich przedmiotu. 
 
Dwa wnioski dotyczyły ewentualnej dołączalności innej funkcji z mandatem posła do 
Parlamentu Europejskiego. PoniewaŜ to zagadnienie naleŜy do właściwości Wydziału 
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Prawnego Parlamentu, a nie komitetu doradczego, pytania te zaznaczono w poniŜszej 
tabeli jako N/A. 
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2.7 Domniemane przypadki naruszenia przepisów kodeksu 
 
W ciągu roku przewodniczący zgłosił komitetowi doradczemu jeden domniemamy 
przypadek naruszenia kodeksu, zgodnie z art. 8 ust. 1 kodeksu postępowania. 
Zgłoszenie to, dokonane w dniu 24 maja, dotyczyło posła, który nie wspomniał 
w swoim oświadczeniu majątkowym o opcjach na akcje, które otrzymał jako 
wynagrodzenie, kiedy był członkiem zarządu spółki.  
 
Komitet doradczy wyznaczył Sajjada KARIMA (ECR) na sprawozdawcę. Po 
zapoznaniu się z faktami w sprawie i wysłuchaniu posła komitet doradczy postanowił 
w dniu 11 lipca zalecić przewodniczącemu, aby nie podejmował dalszych działań na 
podstawie art. 8 ust 3 kodeksu, ale aby zwrócił się do posła o złoŜenie zmienionego 
oświadczenia majątkowego.  
 
Komitet doradczy wziął pod uwagę, Ŝe kodeks postępowania obowiązuje dopiero od 
niedawna oraz Ŝe brak doświadczenia moŜe prowadzić do róŜnic w sposobach jego 
interpretowania i stosowania przez posłów. Znalazł teŜ rozbieŜności między róŜnymi 
wersjami językowymi art. 4 kodeksu postępowania – szczególnie art. 4 ust. 2 lit. f) – 
mogące utrudniać jednolite stosowanie przepisów.  
 
Komitet doradczy zauwaŜył, Ŝe członkostwo danego posła w radzie dyrektorów oraz 
wynagrodzenie związane z tym członkostwem zostały prawidłowo zgłoszone 
w oświadczeniu majątkowym.  
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Komitet doradczy stwierdził teŜ, Ŝe nie moŜna uznać, iŜ program opcji na akcje, 
z którego dany poseł korzystał jako członek rady dyrektorów, wchodzi w zakres art. 4 
ust. 2 lit. f) kodeksu postępowania w obecnym brzmieniu. Komitet doradczy uznał 
jednak, Ŝe termin „interesy finansowe” w art. 4 ust. 2 lit. h) nie wyklucza aktywów 
prywatnych, o ile stanowią one interes finansowy mogący wpłynąć na wykonywanie 
mandatu poselskiego, a przy tym, Ŝe opcje na akcje stanowią taki właśnie interes 
finansowy.  
 
W efekcie komitet doradczy doszedł do wniosku, Ŝe dany poseł – w świetle zasad 
przejrzystości stanowiących podstawę kodeksu postępowania – powinien rozwaŜyć 
moŜliwość zgłoszenia nadal posiadanych opcji na akcje w sekcji H oświadczenia 
majątkowego. 
 
Komitet doradczy zauwaŜył teŜ, Ŝe opcje na akcje przyznawane jako część lub forma 
wynagrodzenia muszą być brane pod uwagę i deklarowane jako dochód posła, przy 
czym wartość dochodu zaleŜy od ceny udziału w dniu otrzymania opcji. Oznacza to, 
Ŝe kategoria dochodów w ramach sekcji A w oświadczeniu majątkowym powinna 
odpowiadać otrzymanemu wynagrodzeniu, niezaleŜnie od tego, jaką formę to 
wynagrodzenie przyjmuje, w uwzględnieniem opcji na akcje lub innych praw 
odroczonych, bez względu na to, czy są one konwertowane na gotówkę, czy teŜ nie. 
 
Przewodniczący podjął decyzję zgodnie z zaleceniem komitetu doradczego, a dany 
poseł przedłoŜył przewodniczącemu zmienione oświadczenie w dniu 3 października 
(w terminie 30 dni od otrzymania decyzji przewodniczącego, z wyłączeniem 
sierpniowej przerwy w pracy Parlamentu). 
 
 
2.8 Podręcznik uŜytkownika 
 
Jednym z głównych zadań komitetu doradczego jest udzielanie posłom porad 
i informacji dotyczących stosowania kodeksu postępowania w celu zwiększenia 
przejrzystości, wiarygodności i skuteczności. Wykonując tę pracę, w ciągu roku 
komitet doradczy wypracował stopniowo zbiór praktycznych wytycznych opartych 
na: 
 

• treści wskazówek, których udzielono posłom zgodnie z art. 7 ust. 4 kodeksu 
postępowania; 

 
• domniemanych naruszeniach kodeksu postępowania, o których 

przewodniczący poinformował komitet; 
 

• własnej praktyce i analizie. 
 
Wskazówki te zostały zebrane w podręczniku uŜytkownika mającym ułatwiać 
interpretację i wykonywanie kodeksu postępowania oraz wypełnianie oświadczeń 
majątkowych.  
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W podręczniku uŜytkownika objaśniono niektóre przepisy kodeksu postępowania 
oraz oświadczenia majątkowego. 
 
Podręcznik uŜytkownika jest opublikowany na stronie internetowej Europarl8, a takŜe 
opublikowany w wersji drukowanej we wszystkich językach urzędowych.  
 
 
3 ŚRODKI WYKONAWCZE 
 
3.1 Grupa robocza Prezydium ds. kodeksu postępowania posłów 
 
Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania Prezydium przyjmuje środki wykonawcze do 
kodeksu postępowania.  
 
W dniu 13 lipca przewodniczący zwrócił się do wiceprzewodniczącego R. Wielanda 
(PPE, Niemcy), jako wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za przejrzystość, aby 
przedłoŜył on – we współpracy z wiceprzewodniczącymi A. Podimatą (S&D, Grecja), 
I. Durant (Verts/ALE, Belgia), A. Alvaro (ALDE, Niemcy) i O. Vlasákiem (ECR, 
Republika Czeska) oraz kwestorem J. Maštálką (GUE/NGL, Republika Czeska), 
reprezentującym Kolegium Kwestorów – wniosek dotyczący kompleksowego zbioru 
przepisów wykonawczych, do zatwierdzenia przez Prezydium. 
 
Powołana w ten sposób grupa robocza Prezydium pracuje nad środkami 
wykonawczymi do art. 5 ust. 2, art. 5 ust. 3 i art. 9 kodeksu postępowania, a takŜe nad 
zmianami redakcyjnymi w formularzu oświadczenia majątkowego. Oczekuje się, Ŝe 
grupa robocza Prezydium zakończy swoją pracę w lutym 2013 r. 
 
 
 
4 PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ  
 
4.1 Oświadczenia majątkowe w formie elektronicznej 
 
Obecnie posłowie muszą wypełniać oświadczenia majątkowe na papierze. Procedury 
administracyjne zostaną udoskonalone w wyniku technicznych ulepszeń niezbędnych 
narzędzi IT. W pierwszej fazie posłowie będą musieli wypełniać tylko część (części) 
wymagającą(-e) aktualizacji. Aby zagwarantować posłom moŜliwość wypełniania, 
podpisywania i przedkładania oświadczeń wyłącznie drogą elektroniczną, potrzebne 
są dalsze ulepszenia techniczne. Oczekuje się, Ŝe takie ulepszenia techniczne zostaną 
wprowadzone w odpowiednim czasie przed wyborami europejskimi w 2014 r. 
 
4.2 Sugestie dotyczące ewentualnego ulepszenia kodeksu postępowania 
 
Od 1 stycznia 2012 r., kiedy to kodeks postępowania wszedł w Ŝycie, komitet 
doradczy zdobył pewne doświadczenie w jego praktycznym stosowaniu. 50 pytań 
zadanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego, zalecenie dla 

                                                 
8http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_E
N_def.doc  
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przewodniczącego po przekazaniu sprawy oraz dogłębna analiza przeprowadzona 
przez komitet doradczy unaoczniły, Ŝe istnieją niejasności i niespójności w samym 
kodeksie, a takŜe przy jego stosowaniu.  
 
Komitet doradczy poczuwa się do informowania o wszelkich problemach lub 
potencjalnych problemach, które występują lub mogłyby zaistnieć, a takŜe do 
rozwaŜenia ewentualnych udoskonaleń.  
 
Przykładowo art. 3, dotyczący konfliktów interesów, stanowi, Ŝe posłowie, którzy 
nie są w stanie rozwiązać takiego konfliktu interesów, informują o tym 
przewodniczącego na piśmie. Komitet doradczy powinien mieć dostęp do takich 
informacji, jednak obecnie nie istnieje oficjalny mechanizm zapewniający docieranie 
takich informacji do komitetu doradczego. 
 
Ponadto posłowie, którzy znajdują się w sytuacji faktycznego lub potencjalnego 
konfliktu interesów w związku ze sprawą poddawaną pod debatę, co nie wynika z ich 
oświadczenia majątkowego, są obowiązani ujawnić to przewodniczącemu pisemnie 
lub ustnie podczas danej procedury parlamentarnej, zanim zabiorą głos na posiedzeniu 
plenarnym bądź na forum jednego z organów Parlamentu lub zostaną zaproponowani 
do roli sprawozdawcy. Komitet doradczy powinien mieć dostęp do takich informacji, 
jednak obecnie nie istnieje oficjalny mechanizm zapewniający docieranie takich 
informacji do komitetu doradczego. 
 
Składane przez posłów oświadczenia majątkowe, których dotyczy art. 4, to kolejny 
obszar, w którym komitet doradczy zwrócił uwagę na niejasności i pole do ulepszeń. 
 
W szczególności art. 4 ust. 2 lit. b) stanowi, Ŝe posłowie mają obowiązek zgłaszania 
wynagrodzeń, które otrzymują z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie. 
Sformułowanie to zwraca uwagę raczej na wynagrodzenie niŜ na mandat, chociaŜ ten 
ostatni moŜe sam w sobie wiązać się z faktycznym lub potencjalnym konfliktem 
interesów, co oznacza, Ŝe element podlegający zgłoszeniu to przede wszystkim 
mandat, a nie wynagrodzenie jako takie. Ponadto faktyczny lub potencjalny konflikt 
interesów moŜe wynikać z mandatu równieŜ wtedy, gdy chodzi o mandat 
sprawowany np. w radzie miejskiej, zgromadzeniu regionalnym lub określonej izbie 
wyŜszego szczebla; niektóre z tych funkcji mogą nie wiązać się z wynagrodzeniem. 
Obecnie posłowie nie są pewni, kto sprawuje takie mandaty i gdzie naleŜy je zgłaszać. 
 
Co do obowiązku zapisanego w art. 4 ust. 2 lit. d), zgodnie z którym posłowie muszą 
zgłaszać m.in. „wszelką inną działalność zewnętrzną” (ang. „any other relevant 

outside activity”), naleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie wszystkie wersje językowe kodeksu 
zawierają odpowiednik słowa „relevant”. 
 
W art. 4 ust. 2 lit. e) przewidziano roczny limit w wysokości 5 000 EUR, powyŜej 
którego naleŜy zgłaszać wynagradzaną okazjonalną działalność zewnętrzną. Nie 
odpowiada to ogólnej zasadzie regularnej aktualizacji oświadczenia. Ponadto lepiej 
byłoby, gdyby próg ten został ujednolicony z progiem określonym w art. 4 ust. 2 
lit. a), powyŜej którego naleŜy zgłaszać regularną działalność zawodową lub 
członkostwo (tj. 500 EUR miesięcznie), a takŜe gdyby obowiązywały identyczne 
zasady zgłaszania. W rezultacie kwota roczna wzrosłaby do 6 000 EUR 
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i wprowadzono by analogiczny limit na działalność okazjonalną wynoszący 500 EUR. 
Stanowiłoby to poŜądane uściślenie dla zainteresowanych posłów. 
 
Niedawne przypadki pokazały, Ŝe znaczenie słowa „udział” w art. 4 ust. 2 lit. f) moŜe 
nie być oczywiste. Uwidoczniają to takŜe róŜne tłumaczenia tego słowa 
w poszczególnych wersjach kodeksu. MoŜna by zatem rozwaŜyć moŜliwość 
wprowadzenia bardziej wyczerpującej definicji róŜnych sytuacji opisywanych tym 
słowem. 
 
Ponadto wynagrodzenie z tytułu działalności zawodowej lub członkostwa, które 
normalnie podlega zgłoszeniu, moŜe czasami przybierać formę instrumentów 
finansowych. Niektóre z nich, szczególnie te, które wiąŜą się z prawami odroczonymi 
(np. opcje na akcje lub umowy emerytalne), nie są w oczywisty sposób określone 
słowem „udział” ani ujęte w bardziej wyczerpującej definicji. NaleŜałoby wprowadzić 
dodatkową definicję obejmującą wynagrodzenie za pośrednictwem takich 
instrumentów finansowych. 
 
MoŜna by teŜ rozwaŜyć moŜliwość skreślenia kryteriów „potencjalnych skutków 

w zakresie polityki publicznej” i „istotnego wpływu”. Neutralne oświadczenie 
o faktach prawnych i finansowych zawierałoby te same informacje, a stanowiłoby 
ułatwienie dla posłów, dając im większą pewność prawną. 
 
Obecne brzmienie art. 4 ust. 2 lit. h), zgodnie z którym posłowie są zobowiązani 
zgłaszać wszelkie interesy finansowe mogące wpłynąć na wykonywanie ich mandatu, 
nie obejmuje tych wszystkich interesów, które nie mają charakteru finansowego, 
a jednak mimo wszystko mogłyby wpłynąć na wykonywanie mandatu poselskiego, 
tj. mogłyby prowadzić do konfliktu zgodnie z art. 3 kodeksu. MoŜna by zatem 
rozwaŜyć dostosowanie brzmienia do art. 3.  
 
Taka zmiana brzmienia art. 4 ust. 2 lit. h) sprawiłaby, Ŝe sekcja I oświadczenia 
majątkowego stałaby się zbędna, gdyŜ odpowiednie „dodatkowe informacje”, jakie 
posłowie mogą podawać w tej sekcji, byłyby juŜ uwzględnione. 
 
Przewidziany w art. 4 ust. 4 zakaz wybierania lub wyznaczania do pełnienia 
oficjalnych funkcji w Parlamencie posłów, którzy nie złoŜyli oświadczenia 
majątkowego, nie uwzględnia wystarczająco sytuacji, gdy posłowie złoŜyli 
oświadczenie, jednak nie dopełnili obowiązku dokonania niezbędnych aktualizacji 
w wyznaczonych terminach. Nie uwzględnia teŜ sytuacji, gdy posłowie złoŜyli 
niepełne lub błędne oświadczenie majątkowe.  
 
Co do art. 5 ust. 1, dotyczącego prezentów lub podobnych korzyści – moŜna mylnie 
rozumieć, Ŝe obecne sformułowanie „wstrzymują się” pozostawia pewien margines 
swobody, nie zaś stanowi zamierzony ścisły zakaz przyjmowania prezentów lub 
podobnych korzyści o wartości powyŜej 150 EUR. 
 
ZwaŜywszy, Ŝe komitet doradczy został powołany na podstawie kodeksu, art. 7 ust. 1 
stanowiący, iŜ „niniejszym powołuje się” komitet doradczy, jest nieaktualny. Za 
bardziej celowe moŜna by obecnie uznać określenie zadań i obowiązków komitetu 
doradczego. 
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Co do wskazówek dotyczących interpretacji i wykonywania przepisów kodeksu 
postępowania, obecny termin 30 dni kalendarzowych określony w art. 7 ust. 4 nie 
jest zgodny z przepisami art. 4 ust. 1, który przewiduje po prostu termin 30 dni – nie 
„dni kalendarzowych”– na złoŜenie i aktualizację oświadczenia majątkowego. Spójne 
słownictwo – umoŜliwiające równieŜ uwzględnianie przerwy w pracach 
parlamentarnych w przypadku komitetu doradczego tak samo jako w przypadku 
posłów – moŜna by uznać za udoskonalenie. 
 
Co do rocznego sprawozdania – art. 7 ust. 6 stanowi po prostu, Ŝe takie sprawozdanie 
powinno zostać opublikowane, nie wskazując konkretnych adresatów. Ponadto w celu 
zadbania, aby sprawozdanie roczne odpowiednio odzwierciedlało prace komitetu 
doradczego związane z jego zadaniami i obowiązkami zgodnie z art. 7 ust. 1, moŜna 
by tu wspomnieć o tychŜe zadaniach i obowiązkach. 
 
Co do procedury stosowanej w przypadkach oceny domniemanego naruszenia 
kodeksu postępowania przez posła – przy obecnym brzmieniu art. 8 ust. 2 nie jest 
jasne, czy zamierza się stosować zasadę naleŜytego procesu. NaleŜy zagwarantować 
i podkreślić rzetelność proceduralną oraz przyznać prawo do rzetelnego wysłuchania 
wszystkim posłom, których dotyczy sprawa domniemanego naruszenia kodeksu. 
Obecne sformułowanie nie zapewnia tego jasno. Ponadto w świetle art. 7 ust. 4 akapit 
drugi moŜna by zastanawiać się, czy komitetowi doradczemu naleŜy zapewnić 
moŜliwość doradzania przewodniczącemu w kwestii moŜliwych do podjęcia działań, 
w sposób inny niŜ poczynienie zwykłego zalecenia. 
 
Wreszcie – naleŜy zauwaŜyć, Ŝe kodeks obecnie nie uwzględnia sytuacji, gdy interesy 
finansowe lub konflikt interesów dotyczą przewodniczącego. NaleŜy rozwaŜyć 
wymienienie instancji alternatywnej w odpowiednich artykułach w odniesieniu do 
przewodniczącego, aby uniknąć faktycznego lub potencjalnego naruszenia ze strony 
przewodniczącego. 
 
 
 
5 ADMINISTRACJA 
 
5.1 Specjalna strona internetowa 
 
Wszelkie informacje odnoszące się do kodeksu postępowania i do działalności 
komitetu doradczego znajdują się obecnie na portalu Europarl, na stronie głównej 
poświęconej posłom9.  
 
W chwili przyjęcia niniejszego sprawozdania sekretariat komitetu doradczego 
opracowuje plan działania, który ewentualnie umoŜliwiłby poprawę treści, 
umiejscowienia, widoczności i moŜliwości określenia pochodzenia informacji 
związanych z przejrzystością publikowanych na portalu Europarl. 
 
 
 

                                                 
9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html  
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5.2 Sekretariat komitetu doradczego 
 
Rolę sekretariatu komitetu doradczego pełni Dział ds. Administracyjnych Posłów 
(w Brukseli i Luksemburgu) w DG ds. Urzędu Przewodniczącego. 
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