
SK SK 

 
 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORADNÝ VÝBOR  
PRE SPRÁVANIE POSLANCOV 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012 
 



2/16 

SK SK 
 

 
 
 

PREDSLOV 
 
 
 
V článku 7 ods. 6 Kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti 
finančných záujmov a konfliktov záujmov (Príloha I k Rokovaciemu poriadku 
Európskeho parlamentu) sa stanovuje, že „Poradný výbor uverejňuje výročnú správu 
o svojich činnostiach“. 
 
Prvá výročná správa o činnosti Poradného výboru pre správanie poslancov sa týka 
obdobia od 7. marca 2012 (keď sa výbor zriadil) do 31. decembra 2012 a výboru ju 
prijal dňa 19. februára 2013. 
 
 
 
Obsah 
 
1. Súvislosti 
1.1 Hlavné zásady kódexu správania 
1.1.1 Povinnosti poslancov 
1.1.2 Konflikty záujmov 
1.1.3 Vyhlásenia o finančných záujmoch 
 
2. Poradný výbor  
2.1 Zloženie a úlohy 
2.2 Predsedníctvo 
2.3 Rokovací poriadok 
2.4 Zasadnutia 2012 
2.5 Vyhlásenia o finančných záujmoch 
2.6 Žiadosti o poradenstvo 
2.7 Vyšetrovanie údajného porušenia 
2.8 Používateľská príručka 
 
3. Vykonávacie opatrenia 
3.1 Pracovná skupina Predsedníctva pre kódex správania poslancov 
 
4. Pohľad do budúcnosti  
4.1 Digitálne vyhlásenia o finančných záujmoch 
4.2 Návrhy na možné úpravy kódexu správania 
 
5. Administratíva 
5.1 Súvisiace internetové stránky 
5.2 Sekretariát poradného výboru 



3/16 

SK SK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhrnutie 
 
Úlohou poradného výboru je vyšetrovať prípady údajného porušenia, ktoré mu 
postúpi predseda, a poskytovať poslancom rady pri interpretácii a uplatňovaní 
kódexu. Žiadosti poslancov sa spracúvajú dôverne a poslanci majú nárok na 
poradenstvo, ktoré sa im vždy poskytne do 30 dní. 
 
Poradný výbor v roku 2012 navrhol predsedovi jedno odporúčanie v súvislosti 
s údajným porušením kódexu správania a poradil poslancom EP v odpovedi celkovo 
na 50 otázok. Najčastejšie otázky sa týkali povinného vyhlásenia o finančných 
záujmoch a vysvetlení ako treba interpretovať trojročné obdobie, počas ktorého 
poslanci EP musia poskytnúť informácie o predchádzajúcich zamestnaniach 
a členstve v správnych radách. 
 
74 poslancom predložilo 79 aktualizovaných vyhlásení. Tieto aktualizované 
vyhlásenia obsahovali celkovo 98 zmien, t. j. v niektorých prípadoch sa v jednej 
aktualizácii urobilo viac zmien, nie jedna. 
 
Rady, odkazy a aktualizácie zvýraznili niektoré neistoty a nedôslednosti samotného 
kódexu, ako aj pri jeho uplatňovaní. Poradný výbor sa cíti povinný informovať o 
každom probléme alebo potenciálnych problémoch, ktoré existujú alebo by sa mohli 
vyskytnúť, ako aj uvažovať o možných zlepšeniach, preto výročná správa predkladá 
niektoré návrhy na možné zlepšenia kódexu správania.  
 
Výročná správa ukazuje, že jediná cesta na otvorenosť a etiku vedie vpred, ale že 
Parlament musí zlepšiť svoju činnosti pri preukazovaní občanom, čo sa vykonalo, 
napríklad tým, že bude pamätať na jednoduchšie zverejňovanie vyhlásení poslancov 
EP na internetových stránkach. 
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1 SÚVISLOSTI 
 
1.1 Hlavné zásady kódexu správania 
 
1.1.1 Povinnosti poslancov  
 
Kódex správania nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Za hlavné zásady sa v ňom 
vytyčuje, že poslanci konajú výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce sa 
riadia nestrannosťou, integritou, otvorenosťou, svedomitosťou, čestnosťou, 
zodpovednosťou a rešpektovaním dobrého mena Európskeho parlamentu.  
 
Nahradzuje niekdajšie požiadavky zakotvené v Prílohe I k Rokovaciemu poriadku 
Európskeho parlamentu (Transparentnosť a finančné záujmy poslancov), pričom má 
väčší rozsah pôsobnosti a vytyčuje ambicióznejšie ciele, čo sa týka transparentnosti 
a etiky. 
 
 
1.1.2 Konflikty záujmov  
 
Konflikt záujmov existuje vtedy, keď osobný záujem poslanca môže nevhodne 
ovplyvniť výkon jeho povinností poslanca.  
 
Niektorí poslanci sa počas volebného obdobia môžu stretnúť s konfliktami záujmov 
(t. j. s preukázateľným prelínaním sa medzi verejnými a osobnými záujmami) alebo 
možnými konfliktami záujmov (t. j. v tomto prípade so situáciami, ktoré by len široká 
verejnosť mohla vnímať ako možný stret záujmov). 
 
Kódex správania umožňuje, aby sa príslušní poslanci mohli vyhýbať každému 
pochybeniu, a to tak, že im poskytuje jasné a jednoduché pravidlá. Poslanec sa 
v prvom rade pokúsi o vyriešenie tohto konfliktu. Ak by sa ukázalo, že to nie je 
možné, oznámi to transparentným spôsobom predsedovi Parlamentu alebo predsedovi 
ktoréhokoľvek parlamentného orgánu v rámci zodpovedajúcich parlamentných 
postupov. Keď tak urobí, zachová si vlastné dobré meno, ako aj dobrú povesť 
Parlamentu. 
 
 
1.1.3 Vyhlásenia o finančných záujmoch  
 
 
V článku 4 ods. 1 kódexu správania sa konštatuje, že „V záujme transparentnosti 
poslanci Európskeho parlamentu na vlastnú zodpovednosť predložia predsedovi 
vyhlásenie o finančných záujmoch“. 
 
Nové vyhlásenie o finančných záujmoch, ktoré sa zavádza kódexom správania1, ako 
úvodné/prechodné opatrenie, mali poslanci predložiť po prvý raz najneskôr 30. marca 
2012. Po predložení prvého vyhlásenia poslanci musia svoje vyhlásenia pravidelne 
aktualizovať do 30 dní od každej zmeny. To znamená, že predchádzajúca povinnosť 
aktualizovať vyhlásenie raz ročne už neplatí. 
                                                 
1 Príloha I. 
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Vyhlásenia o finančných záujmoch sa zverejňujú na internetových stránkach 
Parlamentu, a to na osobnej stránke každého poslanca.  
 
 
2 PORADNÝ VÝBOR PRE SPRÁVANIE POSLANCOV  
 
2.1 Zloženie a úlohy 
 
Poradný výbor pre správanie poslancov sa zriadil na základe článku 7 ods. 1 kódexu 
správania. Podľa článku 7 ods. 2 výbor „má päť členov, ktorých vymenuje predseda 
na začiatku svojho funkčného obdobia spomedzi členov predsedníctiev a 
koordinátorov Výboru pre ústavné veci a Výboru pre právne veci, pričom zohľadní 
skúsenosti poslancov a politickú vyváženosť“.    
 
Členovia poradného výboru sú: 
 

• pán Carlo CASINI (PPE, Taliansko); 
 
• pani Evelyn REGNER (S&D, Rakúsko); 
 
• pani Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Švédsko); 
 
• pán Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Nemecko); 
 
• pán Sajjad KARIM (ECR, Spojené kráľovstvo). 
 

 
V súlade s článkom 7 ods. 3 kódexu správania „Predseda vymenuje na začiatku 
svojho funkčného obdobia aj náhradných členov poradného výboru, a to jedného za 
každú politickú skupinu, ktorá nie je v poradnom výbore zastúpená“.  
 
Náhradní členovia poradného výboru sú: 
 

• pán Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Česká republika); 
 
• pán Francesco Enrico SPERONI (EFD, Taliansko). 

 
Úlohou poradného výboru je vyšetrovať prípady údajného porušenia, ktoré mu 
postúpi predseda, a poskytovať poslancom rady pri interpretácii a uplatňovaní 
kódexu. Žiadosti poslancov sa spracúvajú dôverne a poslanci majú nárok na 
poradenstvo, ktoré sa im vždy poskytne do 30 dní. 
 
 
2.2 Predsedníctvo 
 
Ako sa zakotvuje v článku 7 ods. 2 kódexu správania, „Každý člen poradného výboru 
vykonáva na šesť mesiacov rotujúce predsedníctvo“. Poradný výbor sa na 
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ustanovujúcej schôdzi 7. marca dohodol, že „rotácia sa v podstate bude vykonávať 
v zostupnom poradí podľa veľkosti politickej skupiny poslancov, z ktorých sa skladá 
poradný výbor“2. 
 
Pán Carlo Casini (PPE) predsedal poradnému výboru od 7. apríla do 29. augusta 
a pani Evelyn Regner (S&D) od neho prevzala funkciu 30. augusta na dobu šiestich 
mesiacov.   
 
 
2.3 Rokovací poriadok 
 
Poradný výbor na ustanovujúcej schôdzi 7. marca 2012 prijal vlastný interný rokovací 
poriadok. V rámci pokračujúceho úsilia o zvýšenie efektívnosti potom tento poriadok 
upravil na schôdzi 9. októbra 20123. Vykonané zmeny a doplnenia obsahovali 
jazykové objasnenia týkajúce sa menšinových odporúčaní, nové pravidlo na písomný 
postup, nové pravidlo na stanovenie uznášaniaschopnosti, vysvetlenie obsahu 
odporúčania predsedovi Európskeho parlamentu na základe jeho odporúčania v súlade 
s druhým pododsekom článku 7 ods. 4 a článkom 8 kódexu správania a revíziu 
harmonogramu na prijatie tejto výročnej správy. 
 
Poradný výbor sa v podstate schádza raz za mesiac a rozhodnutia prijíma na základe 
dohody alebo, ak to nie je možné, na základe rozhodnutia väčšiny jeho členov. Treba 
poznamenať, že v prípade iných rozhodnutí, ktoré nie sú odporúčaním predsedovi 
týkajúcim sa údajného porušenia kódexu správania, poradný výbor môže rozhodovať 
zjednodušeným písomným postupom. 
 
Poradný výbor ďalej vysvetlil, že pri vyšetrovaní údajného porušenia kódexu 
správania vymenúva spravodajcu, ktorý nepatrí do rovnakej politickej skupiny ako 
príslušný poslanec. Spravodajca pripraví návrh odporúčania, ktorý obsahuje 
skutočnosti prípadu, argumenty predložené príslušným poslancom, jeho hodnotenie 
týchto skutočností a záver. V závere sa určí, či sa kódex správania porušil, alebo nie, a 
zapracuje sa doň rada na niektoré opatrenia, ktoré treba prijať, a odporúčanie 
predsedovi týkajúce sa možného rozhodnutia. 
 
 
2.4  Zasadnutia 2012 
 
Poradný výbor sa v roku 2012 zišiel desať ráz po ustanovujúcej schôdzi 7. marca, čím 
splnil počet schôdzí stanovený v rokovacom poriadku a zároveň umožnil, aby sa 
systematicky dodržiavala 30-dňová lehota na odpoveď na žiadosť poslancov 
o poradenstvo stanovená v prvom pododseku článku 7 ods. 4 kódexu správania. 

 

                                                 
2 Rokovací poriadok poradného výboru, príloha II; pozri oddiel 2.3. 
3 Príloha II. 
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Kalendár schôdzí poradného výboru v roku 2013 

 
                        streda 7. marca (ustanovujúca schôdza) 

utorok 13. marca – v Štrasburgu 
streda 28. marca 
streda 25. apríla 
streda 30. mája 
utorok 12. júna – v Štrasburgu 
streda 11. júla 
utorok 18. septembra4 
utorok 9. októbra 
utorok 27. novembra 
utorok 18. decembra 

 
Poradný výbor na schôdzi 9. októbra prijal kalendár schôdzí na rok 2013. 
 
                         

Kalendár schôdzí poradného výboru v roku 2013 
 
 utorok 22. januára 
 utorok 19. februára 
 utorok 19. marca5 
 utorok 23. apríla 
 utorok 21. mája – v Štrasburgu 
 utorok 18. júna 
 streda 10. júla 
 utorok 17. septembra6 
 utorok 15. októbra 
 utorok 12. novembra 

utorok 17. decembra 
 

 
 
 
2.5 Vyhlásenia o finančných záujmoch 
 
Dátum 30. marca 2012 sa určil ako termín, dokedy majú poslanci vo funkcii predložiť 
vyhlásenia v novom formáte.  
 
K tomuto dátumu podalo vyhlásenia 664 poslancov zo 754 (t. j. 88 % podiel). Ku 
koncu apríla podali formuláre všetci ostatní poslanci.  

                                                 
4 Rotujúce predsedníctvo: založené na súčasnej veľkosti skupiny, pani Evelyn Regner (S&D) prevzala 
funkciu po pánovi Carlovi Casinim (PPE). 
5 Rotujúce predsedníctvo: založené na súčasnej veľkosti skupiny, pani Cecilia Wikström (ALDE) 
prevzala funkciu po pani Evelyn Regnerovej (S&D). 
6 Rotujúce predsedníctvo: založené na súčasnej veľkosti skupiny, pán Gerald Häfner (Verts/ALE) 
preberá funkciu po pani Cecilii Wikströmovej (ALDE). 
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Obrovský podiel formulárov bol zaregistrovaný počas dvoch týždňov pred termínom 
na podanie, t. j. týždne od 19. marca (17 % formulárov) a od 26. marca (29 %). 72 % 
formulárov bolo doručených počas mesiaca marec. 
 
90 poslancov (12 %) nedodržalo oficiálny termín. 73 chýbajúcich vyhlásení sa však 
doručilo v prvej polovici apríla, pričom zostávajúcich 17 bolo podaných 
v nasledujúcich dvoch týždňoch. Vo viacerých prípadoch poslanci vysvetlili neskoré 
podanie vyhlásení odchodom z funkcie alebo nástupom do funkcie v období termínu 
podania vyhlásenia 30. marca.  
 
Na štatistické účely tejto výročnej správy sa konštatovalo, že 88 vyhlásení (12 %) 
neobsahovalo nijaké iné informácie okrem mena poslanca a dátumu podania. Toto by 
mohlo nechať priestor na otázky, ale kódex správania v súčasnosti neposkytuje 
poradnému výboru možnosti na vykonanie ďalšej analýzy alebo následných krokov 
v prípade týchto 88 vyhlásení. Poradný výbor by privítal, keby sa v roku 2013 mohlo 
zabezpečiť prípadné zavedenie monitorovacích postupov na tieto možnosti. 
 

 
 
 
 
Čo sa týka celkového počtu vyhlásení, ktoré poslanci podali, treba poznamenať, že 
mierne presahuje celkový počet poslancov Parlamentu. Možno to vysvetliť 
skutočnosťou, že niektorí noví poslanci nastúpili do funkcie na jar roku 2012, pričom 

Predkladanie pôvodných vyhlásení poslancov EP o finančných záujmoch v uvedenom období 
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niektorí poslanci vyhlásenie predložili najprv a podpísali neskôr. Ako je zakotvené v 
článku 4 ods. 1 kódexu správania, poslanci, ktorí začnú vykonávať svoj mandát počas 
volebného obdobia, sú povinní predložiť vyhlásenia do 30 dní. 
 
Podľa článku 4 ods. 1 kódexu správania poslanci „informujú predsedu o každej 
zmene, ktorá má vplyv na ich vyhlásenie, do 30 dní od vzniku tejto zmeny“. 
  
Predseda dostal počas roka 79 aktualizovaných vyhlásení od 74 poslancov. Rozdiely 
v číslach možno vysvetliť skutočnosťou, že 70 poslancov predložilo jedno pozmenené 
vyhlásenie, pričom traja poslanci aktualizovali svoje vyhlásenia dvakrát a jeden 
poslanec aktualizoval vyhlásenie pri troch rozličných príležitostiach. 
 
Tieto aktualizované vyhlásenia obsahovali celkovo 98 zmien, t. j. v niektorých 
prípadoch sa v jednej aktualizácii urobilo viac zmien, nie jedna. 
 
Čo sa týka obsahu, najčastejšie zmeny sa vyskytovali v oddieloch (A) – 28 zmien, (D) 
– 36 zmien a (I) – 15 zmien. 
 
Nasledujúci graf ukazuje rozdelenie všetkých zmien vykonaných počas daného roka 
podľa jednotlivých oddielov7. 
 
 

 
 
 
2.6 Žiadosti o poradenstvo 
 
V súlade s článkom 7 ods. 4 kódexu správania poradný výbor dostal celkovo 50 
otázok, na ktoré aj odpovedal, pričom 32 z nich obsahovalo žiadosť poslancov 
o poradenstvo. Rozdiely v počtoch možno vysvetliť skutočnosťou, že niektoré 
žiadosti o poradenstvo obsahovali viac ako jednu otázku. 

                                                 
7 Traja poslanci počas roka odovzdali pôvodné vyhlásenie v rodnom jazyku, po čom nasledovala verzia 
v angličtine; preto sa zodpovedajúce úpravy označili v grafe ako „N/A“ (not available), čiže bez 
údajov. 
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Väčšinu otázok/žiadostí predložili vo februári (11 otázok/žiadostí) a v marci (17 
otázok/žiadostí), t .j. v súvislosti s termínom na predkladanie prvých vyhlásení 
o finančných záujmoch, ktorý bol 30. marca. 
 
 

 
 

 
 
Najčastejšie kladené otázky (18 ráz) sa týkali vysvetlení súvisiacich s trojročným 
obdobím uvedeným v oddiele (A) vyhlásenia. Niektoré žiadosti boli všeobecné, 
a preto ich nemožno zaradiť do osobitného oddielu vyhlásenia; napríklad skutočnosť, 
že netreba deklarovať dlhodobé štátne dlhopisy a prostriedky kolektívneho 
investovania, ktoré neumožňujú identifikáciu aktív. 
 
Vzhľadom na to, že otázky/žiadosti, ktoré poslanci predkladajú poradnému výboru, sú 
dôverné, nemožno v tejto výročnej správe poskytnúť ďalšie podrobnosti o ich 
konkrétnom obsahu. 
 
Dve žiadosti sa týkali možného nesúladu inej funkcie s mandátom poslanca 
Európskeho parlamentu. Tento problém patrí do kompetencie Právnej služby 
Parlamentu a nie poradného výboru, a preto sú tieto dve žiadosti v tabuľke označené 
ako N/A. 
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2.7 Vyšetrovanie údajného porušenia 
 
Predseda postúpil poradnému výboru počas roka jeden prípad údajného porušenia 
kódexu, v súlade s článkom 8 ods. 1 kódexu správania. Prípad z 24. mája sa týkal 
poslanca, ktorý vo vyhlásení o finančných záujmoch neuviedol akciové opcie, ktoré 
dostal ako odmenu, keď bol členom správnej rady istej spoločnosti.  
 
Poradný výbor vymenoval za spravodajcu pána Sajjada KARIMA (ECR). Po 
vyšetrení skutočností prípadu a po vypočutí poslanca poradný výbor dňa 11. júla 
rozhodol odporučiť predsedovi, aby nepodnikol ďalšie kroky podľa článku 8 ods. 3 
kódexu, ale odporučil predsedovi, aby vyzval poslanca na predloženie opraveného 
vyhlásenia o finančných záujmoch.  
 
Poradný výbor usúdil, že kódex správania je v účinnosti iba krátky čas a nedostatočné 
skúsenosti môžu spôsobiť rozdiely v spôsoboch, akými ho poslanci interpretujú 
a uplatňujú. Ďalej zistil, že existujú rozdiely v jednotlivých jazykových verziách 
článku 4 kódexu správania, najmä čo sa týka písm. f) článku 4 ods. 2, čo môže 
sťažovať jednotné uplatňovanie jeho ustanovení.  
 
Poradný výbor skonštatoval, že poslanec správne uviedol vo vyhlásení o finančných 
záujmoch svoje členstvo v správnej rade a odmenu súvisiacu s týmto členstvom.  
 
Poradný výbor sa takisto domnieva, že rozsah pôsobnosti písm. f) článku 4 ods. 2 
kódexu správania v súčasnom znení nemožno považovať za taký, aby pokrýval 
systém akciových opcií, ktoré poslanec získal ako člen správnej rady. Poradný však 
usúdil, že písm. h) článku 4 ods. 2 kódexu správania nevylučuje súkromný majetok 
z rozsahu pôsobnosti pojmu finančné záujmy, ak ide o finančné záujmy, ktoré by 
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mohli ovplyvňovať výkon povinností poslanca, a že v dôsledku toho akciové opcie sú 
finančnými záujmami, ktoré by mohli ovplyvňovať poslanca pri výkone funkcie.  
 
Toto viedlo poradný výbor k záveru, že dotyčný poslanec, na základe zásad 
transparentnosti, ktoré sú základom kódexu správania, by mal zvážiť vyhlásenie 
zostávajúcich akciových opcií v oddiele (H) vyhlásenia o finančných záujmoch. 
 
Poradný výbor takisto zaznamenal, že akciové opcie udelené ako súčasť alebo forma 
odmeny treba zohľadňovať a deklarovať ako príjem poslanca, ktorého výška závisí od 
ceny akcie v deň, keď sa opcie previedli príjemcovi. To znamená, že kategória príjmu 
v oddiele (A) vo vyhlásení o finančných záujmoch by mala zodpovedať odmene, 
ktorú poslanec dostal, bez ohľadu na to, akú formu odmena má, vrátane akciových 
opcií či iných časovo odložených práv, či už premenené na hotovosť, alebo nie. 
 
Predseda rozhodol podľa odporúčania poradného výboru a poslanec predložil 
opravené vyhlásenie predsedovi 30. októbra (do 30 dní od prijatia rozhodnutia 
predsedu, pričom sa do tejto lehoty nezapočítali parlamentné prázdniny v auguste). 
 
 
2.8 Používateľská príručka 
 
Jednou z hlavných úloh poradného výboru je poskytovať poslancom rady 
a informovať ich o tom, ako treba používať kódex správania s cieľom zvýšenia 
transparentnosti, dôveryhodnosti a efektívnosti. Poradný výbor v tejto práci počas 
roka postupne vypracoval dôkladný súbor praktických zásad založený na: 
 

• obsahu poradenstva, ktoré sa poskytuje poslancom v súlade s článkom 7 ods. 4 
kódexu správania; 

 
• údajnom porušení kódexu správania, ktoré mu postúpil predseda; 

 
• vlastnej praxi a analýze poradného výboru. 

 
Tieto zásady sa zhrnuli do používateľskej príručky určenej na uľahčenie správnej 
interpretácie a uplatňovania kódexu správania a vyplňovania vyhlásenia o finančných 
záujmoch.  
 
Používateľská príručka poskytuje vysvetlenia niektorých ustanovení kódexu správania 
a vyhlásenia o finančných záujmoch. 
 
Používateľská príručka je zverejnená na internetových stránkach Europarl8 a tlačenou 
formou vo všetkých úradných jazykoch  
 

                                                 
8http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_E
N_def.doc.  
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3 VYKONÁVACIE OPATRENIA 
 
3.1 Pracovná skupina Predsedníctva pre kódex správania poslancov 
 
Predsedníctvo v súlade s článkom 9 kódexu správania stanoví vykonávacie opatrenia 
pre kódex správania.  
 
Predseda 13. júla požiadal podpredsedu Wielanda (PPE, Nemecko), ako podpredsedu 
zodpovedného za transparentnosť, aby spolu s podpredsedami Podimatom (S&D, 
Grécko), Durantovou(Zelení/ALE, Belgicko), Alvarom (ALDE, Nemecko) a 
Vlasákom (ECR, Česká republika), kvestorom Maštálkom (GUE/NGL, Česká 
republika), zastupujúcim kolégium kvestorov, predložil návrh všeobecného súboru 
vykonávacích predpisov na schválenie Predsedníctvom. 
 
Vytvorená pracovná skupina Predsedníctva tak posudzuje vykonávacie opatrenia pre 
článok 5 ods. 2, 5 ods. 3 a článok 9 kódexu správania, ako aj redakčné úpravy 
formulára na vyhlásenie o finančných záujmoch. Očakáva sa, že pracovná skupina 
Predsedníctva zavŕši svoju prácu vo februári roku 2013. 
 
 
4 POHĽAD DO BUDÚCNOSTI  
 
4.1 Digitálne vyhlásenia o finančných záujmoch 
 
Poslanci musia v súčasnosti vyplňovať vyhlásenia o finančných záujmoch na papieri. 
Administratívne postupy sa budú zlepšovať podľa toho, ako sa budú vyvíjať potrebné 
nástroje IT. Prvým krokom je to, že poslanci budú musieť vyplňovať iba časti, ktoré 
treba aktualizovať. Ďalší technický vývoj je potrebný na to, aby poslanci mali 
možnosť na vyplňovanie, podpisovanie a odosielanie vyhlásení elektronicky. Očakáva 
sa, že tento technický vývoj sa dokončí včas pred európskymi voľbami v roku 2014. 
   
4.2 Návrhy na možné úpravy kódexu správania 
 
Kódex správa nadobudol účinnosť 1. januára 2012, takže poradný výbor už získal 
určité skúsenosti s praktickým uplatňovaním kódexu. Päťdesiat otázok poslancov EP, 
odporúčania predsedovi na základe jeho odporúčania a hĺbková analýza poradného 
výboru zvýraznili niektoré neistoty a nedôslednosti v samotnom kódexe, ako aj pri 
jeho uplatňovaní.  
 
Poradný výbor sa cíti byť povinný informovať o každom probléme alebo 
potenciálnych problémoch, ktoré existujú alebo by sa mohli vyskytnúť, ako aj 
uvažovať o možných zlepšeniach.  
 
Napríklad ustanovenia článku 3 o konflikte záujmov hovorí, že poslanci, ktorí 
nedokážu vyriešiť tento konflikt záujmov, sú povinní oznámiť to písomne predsedovi 
Parlamentu. Poradný výbor by mal byť do týchto informácií zasvätený, ale v 
súčasnosti neexistuje formálny mechanizmus, ktorý by zabezpečoval, aby sa tieto 
informácie dostali až do poradného výboru. 
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Navyše poslanci, ktorí majú skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu 
s prerokúvanou problematikou, čo nie je zjavné z ich vyhlásení o finančných 
záujmoch, sú povinní písomne alebo ústne zverejniť tieto informácie predsedajúcemu 
v rámci príslušných parlamentných postupov, pred vystúpením alebo hlasovaním na 
plenárnej schôdzi alebo pred niektorým z parlamentných orgánov, alebo ak sú 
navrhnutí za spravodajcu. Poradný výbor by mal byť do týchto informácií zasvätený, 
ale v súčasnosti neexistuje formálny mechanizmus, ktorý by zabezpečoval, aby sa 
tieto informácie dostali až do poradného výboru. 
 
Vyhlásenie o finančných záujmoch poslancov v článku 4 je ďalšou oblasťou, kde 
poradný výbor zaznamenal neistoty a priestor na zlepšenie. 
 
Konkrétne v písm. b) článku 4 ods. 2 sa konštatuje, že poslanci sú povinní 
deklarovať každý plat, ktorý poslanec dostáva za výkon mandátu v inom parlamente´. 
Toto znenie kladie dôraz na plat, a nie na mandát, pričom práve mandát môže 
predstavovať skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov, t. j. skutočnosťou, ktorá 
by sa mala deklarovať v prvom rade, by mal byt mandát, nie plat. Okrem toho 
konflikt záujmov vyplývajúci z mandátu by mohol byť takisto skutočný alebo 
potenciálny, ak poslanec vykonáva mandát napríklad v mestskej rade, v regionálnom 
zhromaždení, alebo v hornej komore, ktorej členovia sú vymenúvaní, pričom za 
niektoré mandáty sa nemusí poberať odmena. Poslancom, ktorí zastávajú tieto 
mandáty, v súčasnosti nie je jasné, ako a kde ich majú deklarovať. 
 
Čo sa týka povinnosti poslancov uvedenej v písm. d) článku 4 ods. 2, na základe 
ktorej majú deklarovať „výkon akejkoľvek inej vonkajšej činnosti“, treba poznamenať, 
že nie všetky jazykové verzie kódexu obsahujú preklad slova „relevant“ (dôležitý – 
pozn. prekl.). 
 
V článku 4 ods. 2 písm. e) sa predpokladá prah 5 000 EUR za kalendárny rok na 
deklarovanie príležitostných platených činností. Toto sa nezhoduje zo všeobecnou 
zásadou pravidelnej aktualizácie vyhlásenia. Navyše, tento prah by mal byť v súlade 
s prahom stanoveným v článku 4 ods. 2 písm. a) na deklarovanie pravidelných 
zamestnaní či členstiev (t .j. 500 EUR mesačne), ako aj so zásadami na ich 
deklarovanie. Toto by viedlo k zvýšeniu celkovej ročnej sumy na 6 000 EUR 
a zodpovedajúcemu zavedeniu prahovej sumy za príležitostné činnosti vo výške 
500 EUR. Toto by mohlo byť pre príslušných poslancov vítaným vysvetlením. 
 
Nedávne praktiky ukázali, že význam pojmu „podiel“ (holding) v článku 4 ods. 2 

písm. f) nemusí byť vždy jasný. O to viac je to viditeľné v rozličných prekladoch 
tohto pojmu v rozličných jazykových verziách kódexu. Preto by sa malo uvažovať o 
dôkladnejšej definícii alternatív významu tohto slova. 
 
Takisto aj odmena za zamestnania, činnosti či členstvo inak deklarovaná, môže mať 
niekedy formu finančného nástroja. Niektoré z nich, najmä tie, ktoré obsahujú časovo 
odložené práva (napríklad akciové opcie alebo zmluvy o dôchodkovom zabezpečení), 
nie sú zjavne obsiahnuté v slove „podiel“ ani v inej presnejšej definícii. Bolo by treba 
uviesť ďalšiu definíciu na to, aby sa umožnilo poskytovanie odmeny prostredníctvom 
týchto finančných nástrojov. 
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Mohlo by sa pouvažovať aj o odstránení dvoch kritérií možného vplyvu na verejnú 
politiku (potential public policy implications) a získavania významného vplyvu 
(significant influence). Neutrálne vyhlásenie právnych a finančných skutočností by 
poskytlo rovnaké informácie a poslancom by sa uľahčilo jeho vyplňovanie, pretože by 
im poskytovalo väčšiu zrozumiteľnosť a právnu istotu. 
 
Súčasné znenie článku 4 ods. 2 písm. h), podľa ktorého sú poslanci povinní 
deklarovať akýkoľvek iný finančný záujem, ktorý by mohol ovplyvniť výkon funkcií 
poslanca, vylučuje všetky záujmy, ktoré nie sú finančné, ale by mohli ovplyvniť 
výkon funkcií poslanca, t. j. ktoré by mohli byť nezlučiteľné podľa článku 3 kódexu. 
Preto by sa mohlo zvážiť zladenie znenia s rozsahom pôsobnosti článku 3.  
 
Na základe tohto upraveného znenia článku 4 ods. 2 písm. h) by sa Oddiel (I) 
vyhlásenia o finančných záujmoch stal zbytočným, pretože všetky dôležité dodatočné 
informácie, ktoré poslanci môžu poskytnúť v tomto oddiele, by už boli uvedené 
v inom oddiele. 
 
Zákaz podľa článku 4 ods. 4, na základe ktorého poslanci nemôžu byť zvolení či 
vymenovaní do oficiálnych funkcií v rámci Parlamentu, ak nepredložili vyhlásenie 
o finančných záujmoch, neberie dostatočne do úvahy situácie, keď poslanci predložili 
vyhlásenie, ale nesplnili povinnosť urobiť potrebnú aktualizáciu údajov v rámci 
stanovených lehôt, pričom neberie do úvahy ani situácie, keď poslanci predložili 
neúplné či chybné vyhlásenia o finančných záujmoch.  
 
Čo sa týka článku 5 ods. 1 o daroch a podobných výhodách, by sa súčasné znenie 
„zdržia“ mohlo mylne chápať ako ponechávanie určitého priestoru na ocenenie 
namiesto toho, aby jeho zámerom bol jasný zákaz prijímať dary alebo podobné 
výhody drahšie ako 150 EUR. 
 
Poradný výbor bol vytvorený uplatňovaním kódexu, a preto je ustanovenie článku 7 
ods. 1 „Zriaďuje sa poradný výbor“, prekonané. Vymedzenie úloh a zodpovedností 
poradného výboru by sa už mohlo považovať za účelnejšie. 
 
Čo sa týka poradenstva v otázkach interpretácie a uplatňovania ustanovení kódexu 
správania, súčasná lehota 30 kalendárnych dní stanovená v článku 7 ods. 4 nie je 
v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1, ktorý počíta len s lehotou 30 dní, nie 
kalendárnych dní, na predloženie vyhlásenia o finančných záujmoch. Dôsledné 
využívanie pojmu – ako aj poskytovanie možnosti na zohľadňovanie času 
parlamentných prázdnin pre poradný výbor rovnako ako pre poslancov – by sa mohlo 
považovať za zlepšenie. 
 
Čo sa týka výročnej správy, v článku 7 ods. 6 sa len uvádza, že táto správa by sa mala 
zverejniť bez toho, aby sa uviedol konkrétny adresát. Zároveň, na zabezpečenie toho, 
aby výročná správa riadne odrážala prácu poradného výboru, čo sa týka jeho úloh 
a zodpovedností podľa článku 7 ods. 1, tieto úlohy a zodpovednosti by sa tu mohli 
uviesť. 
 
Čo sa týka procedúry, ktorú treba sledovať pri hodnotení údajného porušenia kódexu 
správania zo strany poslanca, nie je jasné, vzhľadom na súčasné znenie článku 8 ods. 
2, či sa zásada riadneho postupu má dodržiavať. Mala by sa zaručiť procedurálna 
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spravodlivosť a upozornenie a právo na spravodlivé vypočutie by sa mali poskytnúť 
všetkým poslancom, ktorých sa týka údajné porušenie kódexu správania. Súčasné 
znenie toto jasne nezabezpečuje. Ďalej, v dôsledku druhého pododseku článku 7 ods. 
4, by sa mohlo uvažovať, či by poradný výbor mal mať k dispozícii možnosť radiť 
predsedovi o možných opatreniach, ktoré nie sú odporúčaním ako takým. 
 
Na koniec by sa mohlo konštatovať, že v kódexe sa súčasne nezohľadňujú situácie, v 
ktorých ide o finančné záujmy alebo konflikty záujmov predsedu Parlamentu. Mohlo 
by sa pouvažovať o uvedení alternatívnych príkladov v príslušných článkoch 
vzťahujúcich sa na predsedu, aby sa zabránilo situáciám skutočnej alebo potenciálnej 
predpojatosti zo strany predsedu. 
 
 
5 ADMINISTRATÍVA 
 
5.1 Súvisiace internetové stránky 
 
Všetky informácie súvisiace s kódexom správania a činnosťou poradného výboru 
možno v súčasnosti nájsť na internetových stránkach Europarl, na všeobecných 
stránkach venovaných poslancom9.  
 
Sekretariát poradného výbor v čase prijatia tejto správy vypracúva plán, ktorý by 
v konečnom dôsledku umožnil zlepšiť podstatu, miesto, viditeľnosť 
a vystopovateľnosť informácií súvisiacich s transparentnosťou na internetových 
stránkach Europarl. 
 
5.2 Sekretariát poradného výboru 
 
Oddelenie administratívy poslancov (so sídlom v Bruseli a Luxemburgu) na GR 
Predsedníctvo pôsobí ako sekretariát poradného výboru. 
 

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.  


