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FÖRORD 
 
 
 
I artikel 7.6 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska 
intressen och intressekonflikter (bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning) föreskrivs att 
”den rådgivande kommittén ska offentliggöra en årsrapport om sitt arbete.” 
 
Denna första årsrapport om den rådgivande kommitténs arbete omfattar perioden mellan den 
7 mars 2012 (då kommittén höll sitt konstituerande sammanträde) och den 31 december 2012. 
Årsrapporten antogs av kommittén den 19 februari 2013.  
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Sammanfattning 
 
Den rådgivande kommitténs uppgift är att bedöma misstänkta fall av överträdelser 
som delgetts av talmannen och att ge ledamöterna riktlinjer för hur uppförandekoden 
ska tolkas och tillämpas. Ledamöternas begäranden behandlas förtroligt och 
ledamöterna har rätt att åberopa dessa riktlinjer, som alltid ges inom 30 dagar. 
 
2012 ingav den rådgivande kommittén en rekommendation till talmannen om 
en misstänkt överträdelse av uppförandekoden och gav i sammanlagt 50 frågor 
riktlinjer till parlamentsledamöterna. Den vanligaste frågan gällde den obligatoriska 
förklaringen om ekonomiska intressen och förtydliganden av hur man ska tolka den 
treårsperiod för vilken ledamöterna måste lämna information om tidigare yrkesmässig 
verksamhet och styrelseuppdrag. 
 
79 uppdaterade förklaringar lämnades in av 74 ledamöter. De uppdaterade 
förklaringarna omfattade sammanlagt 98 ändringar, dvs. i vissa fall gjordes mer än 
en ändring i samband med en och samma uppdatering. 
 
Riktlinjerna, delgivningen och uppdateringarna har lyft fram vissa oklarheter och 
inkonsekvenser i själva koden och i samband med dess tillämpning. Eftersom den 
rådgivande kommittén känner sig förpliktad att rapportera alla problem eller 
potentiella problem som finns eller skulle kunna uppkomma, samt att överväga 
möjliga förbättringar, läggs det i årsrapporten fram förslag till eventuella förbättringar 
av uppförandekoden. 
 
Årsrapporten visar att det enda sättet att säkerställa öppenhet och etik är att fortsätta 
på den inslagna vägen. Parlamentet måste dock bli bättre på att visa medborgarna vad 
som sker, t.ex. genom att göra det möjligt att förbättra offentliggörandet av 
ledamöternas förklaringar på internet. 
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1 BAKGRUND 
 
1.1 Huvudprinciperna i uppförandekoden 
 
1.1.1 Ledamöternas skyldigheter 
 
Uppförandekoden trädde i kraft den 1 januari 2012. Enligt dess vägledande principer ska 
ledamöterna agera endast utifrån ett allmänintresse och utföra sitt arbete med oegennytta, 
integritet, öppenhet, aktsamhet, ärlighet, ansvar och respekt för Europaparlamentets anseende. 
 
Uppförandekoden ersätter de tidigare kraven i bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning 
(”Öppenhet och ledamöternas ekonomiska intressen”). Det bör dock påpekas att 
uppförandekoden har ett större tillämpningsområde och fastställer ambitiösare mål när det 
gäller öppenhet och etik. 
 
 
1.1.2 Intressekonflikter  
 
En intressekonflikt föreligger när en ledamot har ett personligt intresse som på otillbörligt sätt 
skulle kunna påverka utövandet av uppdraget som ledamot. 
 
Under sitt uppdrag kan vissa ledamöter ställas inför faktiska intressekonflikter (dvs. att det 
finns en bevisad konflikt mellan allmänna och personliga intressen) och/eller potentiella 
intressekonflikter (dvs. situationer som kanske hos en bredare publik bara skulle kunna anses 
ge upphov till en sådan konflikt). 
 
Uppförandekoden gör det möjligt för varje berörd ledamot att undvika eventuella 
försummelser genom att föreskriva ett klart och tydligt tillvägagångssätt. För det första ska 
ledamoten försöka lösa intressekonflikten. Om detta visar sig vara omöjligt ska ledamoten 
öppet informera parlamentets talman eller ordföranden för något av parlamentets organ om 
detta under den berörda parlamentsbehandlingen. Genom att göra det säkrar ledamoten både 
sitt eget rykte och institutionens anseende. 
 
 
1.1.3 Förklaring om ekonomiska intressen 
 
 
I artikel 4.1 i uppförandekoden föreskrivs följande: ”Av öppenhetsskäl ska 
Europaparlamentets ledamöter, med personligt ansvar, lämna in en förklaring om ekonomiska 
intressen till talmannen”. 
 
Den nya förklaring om ekonomiska intressen som infördes genom uppförandekoden1 skulle – 
som en första åtgärd/övergångsåtgärd – lämnas in av ledamöterna för första gången senast 
den 30 mars 2012. Ledamöterna måste därefter kontinuerligt uppdatera sina förklaringar inom 
30 dagar efter det att några omständigheter har ändrats. Den tidigare skyldigheten att 
uppdatera förklaringen en gång om året gäller alltså inte längre. 

                                                 
1 Bilaga I. 
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Förklaringarna om ekonomiska intressen offentliggörs på parlamentets webbplats, på den 
särskilda webbsidan för varje ledamot.  
 
 
2 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE 
 
2.1 Sammansättning och uppgifter 
 
Den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande inrättades genom artikel 7.1 
i uppförandekoden. Enligt artikel 7.2 ska den rådgivande kommittén bestå av fem ledamöter 
som ingår i presidiet för utskottet för konstitutionella frågor respektive utskottet för rättsliga 
frågor, eller är samordnare i något av dessa utskott. Dessa personer ska utses av talmannen 
direkt efter talmansvalet med beaktande av deras erfarenhet och den politiska jämvikten. 
 
Följande ledamöter ingår i den rådgivande kommittén: 
 

• Carlo Casini (PPE, Italien). 
 
• Evelyn Regner (S&D, Österrike). 
 
• Cecilia Wikström (ALDE, Sverige). 
 
• Gerald Häfner (Verts/ALE, Tyskland). 
 
• Sajjad Karim (ECR, Förenade kungariket). 
 

Enligt artikel 7.3 i uppförandekoden ska talmannen när han eller hon tillträder sin befattning 
”även utse reservledamöter till den rådgivande kommittén, så att det för varje politisk grupp 
som inte är representerad i den rådgivande kommittén finns en reserv”. 
 
Följande reservledamöter ingår i den rådgivande kommittén: 
 

• Jiří Maštálka (GUE, Tjeckien). 
 
• Francesco Enrico Speroni (EFD, Italien). 

 
Den rådgivande kommitténs uppgift är att bedöma misstänkta fall av överträdelser som 
delgetts av talmannen och att ge ledamöterna riktlinjer för hur uppförandekoden ska tolkas 
och tillämpas. Ledamöternas begäranden behandlas förtroligt och ledamöterna har rätt att 
åberopa dessa riktlinjer, som alltid ges inom 30 dagar. 
 
 
2.2 Ordförandeskap 
 
Enligt artikel 7.2 i uppförandekoden ska ”varje ledamot i den rådgivande kommittén ... enligt 
ett roterande system vara ordförande under sex månader.” Vid sitt konstituerande 
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sammanträde den 7 mars beslutade kommittén att roteringen i princip ska ”ske i fallande 
ordning enligt storleken på de politiska grupper som medlemmarna i den rådgivande 
kommittén tillhör.”1

 

 

Carlo Casini (PPE) var ordförande för den rådgivande kommittén den 7 april–29 augusti, och 
Evelyn Regner (S&D) efterträdde honom den 30 augusti 2012, för en period av sex månader. 
 
 
2.3 Arbetsordning 
 
Vid sitt konstituerande sammanträde den 7 mars 2012 antog den rådgivande kommittén sin 
egen interna arbetsordning. Vid sammanträdet den 9 oktober 20122 ändrade den rådgivande 
kommittén därefter denna arbetsordning inom ramen för sina fortlöpande insatser för att 
förbättra sin effektivitet. Ändringsförslagen omfattade språkliga förtydliganden om 
minoritetsrekommendationer, en ny bestämmelse om skriftligt förfarande, en ny bestämmelse 
om beslutsförhet, ett förtydligande om innehållet i en rekommendation till 
Europaparlamentets talman efter hans eller hennes delgivande i enlighet med 
artikel 7.4 andra stycket och artikel 8 i uppförandekoden samt en översyn av tidsplanen för 
antagandet av denna årsrapport. 
 
Den rådgivande kommittén sammanträder i princip en gång i månaden och fattar sina beslut 
med konsensus eller, om konsensus inte kan nås, med en majoritet av sina medlemmar. Det 
bör noteras att den rådgivande kommittén får fatta beslut genom ett förenklat skriftligt 
förfarande när det gäller andra beslut än rekommendationer till talmannen om en misstänkt 
överträdelse av uppförandekoden. 
 
Den rådgivande kommittén har dessutom klargjort att den när den bedömer en misstänkt 
överträdelse av uppförandekoden ska utse en föredragande som inte får tillhöra samma 
politiska grupp som den berörda ledamoten. Föredraganden ska utarbeta ett förslag till 
rekommendation som innehåller fakta i fallet, de argument som den berörda ledamoten lagt 
fram, hans eller hennes bedömning av dessa fakta och en slutsats. Det ska i slutsatsen 
fastställas om uppförandekoden har överträtts eller inte. Dessutom ska slutsatsen innehålla råd 
om eventuella åtgärder som ska vidtas och en rekommendation till talmannen om 
ett eventuellt beslut. 
 
 
2.4 Sammanträden 2012 
 
Den rådgivande kommittén sammanträdde vid tio tillfällen 2012, efter dess konstituerande 
sammanträde den 7 mars. Den rådgivande kommittén följde därmed den 
sammanträdesfrekvens som föreskrivs i dess arbetsordning och såg till att den frist på 
30 dagar som anges i artikel 7.4 första stycket i uppförandekoden systematiskt respekterades 
i fråga om ledamöternas begäranden om riktlinjer. 

 

                                                 
1 Den rådgivande kommitténs arbetsordning, bilaga II; jfr avsnitt 2.3. 
2 Bilaga II. 
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Sammanträdeskalender för den rådgivande kommittén 2012 

 
                        onsdagen den 7 mars (konstituerande sammanträde) 

tisdagen den 13 mars – i Strasbourg 
onsdagen den 28 mars 
onsdagen den 25 april 
onsdagen den 30 maj 
tisdagen den 12 juni – i Strasbourg 
onsdagen den 11 juli 
tisdagen den 18 september1 
tisdagen den 9 oktober 
tisdagen den 27 november 
tisdagen den 18 december 

 
Vid sammanträdet den 9 oktober antog den rådgivande kommittén sin sammanträdeskalender 
för 2013. 
 
 

Sammanträdeskalender för den rådgivande kommittén 2013 
 
 tisdagen den 22 januari 
 tisdagen den 19 februari 
 tisdagen den 19 mars2 
 tisdagen den 23 april 
 tisdagen den 21 maj – i Strasbourg 
 tisdagen den 18 juni 
 onsdagen den 10 juli 
 tisdagen den 17 september3 
 tisdagen den 15 oktober 
 tisdagen den 12 november 

tisdagen den 17 december 
 

 
 
2.5 Inkomna förklaringar om ekonomiska intressen  
 
Den 30 mars 2012 var sista dag för de tjänstgörande ledamöterna att lämna in sina 
förklaringar enligt det nya formatet.  
 
När fristen löpte ut hade 664 av 754 ledamöter (dvs. 88 procent) lämnat in sina förklaringar. 

                                                 
1 Rotering av ordförande: enligt storleken på de politiska grupperna tog Evelyn Regner (S&D) över 
ordförandeskapet från Carlo Casini (PPE). 
2 Rotering av ordförande: enligt storleken på de politiska grupperna tar Cecilia Wikström (ALDE) över 
ordförandeskapet från Evelyn Regner (S&D). 
3 Rotering av ordförande: enligt storleken på de politiska grupperna tar Gerald Häfner (Verts/ALE) över 
ordförandeskapet från Cecilia Wikström (ALDE). 
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I slutet av april hade alla återstående ledamöter lämnat in sina blanketter. 
 
De flesta blanketterna registrerades under de två veckorna innan tidsfristen för inlämning 
löpte ut, dvs. vecka 12 (17 procent av blanketterna) och vecka 13 (29 procent). 72 procent av 
blanketterna inkom i mars. 
 
90 ledamöter (12 procent) höll inte den officiella tidsfristen. 73 av de förklaringar som 
saknades inkom emellertid under första halvan av april, medan de återstående 17 lämnades in 
under de följande två veckorna. Vissa förklaringar som lämnades in för sent berodde på att 
ledamöter lämnade eller tillträdde sina uppdrag runt tidsfristen den 30 mars. 
 
Av statistiska skäl konstateras det i denna årsrapport att 88 förklaringar (12 procent) inte 
innehöll någon annan information än ledamotens namn och inlämningsdag. Detta skulle 
kunna lämna utrymme för frågor, men uppförandekoden gör det för närvarande inte möjligt 
för den rådgivande kommittén att analysera dessa 88 förklaringar ytterligare eller att följa upp 
dem. Kommittén skulle välkomna om en sådan möjlighet erbjöds genom de 
övervakningsförfaranden som eventuellt införs 2013. 
 
 

Submission of MEPs' Initial Declarations of Financial Interests through Time
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När det gäller det totala antalet förklaringar som ledamöterna lämnat in bör det noteras att det 
är något högre än det totala antalet parlamentsledamöter. Detta beror på att vissa nya 
ledamöter tillträdde sitt uppdrag under våren 2012, medan vissa andra ledamöter först 
lämnade in en förklaring och senare lämnade sitt uppdrag. I enlighet med artikel 4.1 
i uppförandekoden ska ledamöter som tillträder sitt uppdrag under parlamentets valperiod 
lämna in sina förklaringar inom 30 dagar. 
 
I enlighet med artikel 4.1 i uppförandekoden ska ledamöterna ”informera talmannen om alla 
förändringar som inverkar på deras förklaring inom 30 dagar efter det att förändringarna 
skedde.” 
 
Under årets lopp lämnades 79 uppdaterade förklaringar in till talmannen av 74 ledamöter. 
Skillnaden i antal beror på att 70 ledamöter lämnade in en ändrad förklaring var, medan 
tre ledamöter uppdaterade sina respektive förklaringar två gånger och en ledamot uppdaterade 
sin förklaring vid tre olika tillfällen. 
 
De uppdaterade förklaringarna omfattade sammanlagt 98 ändringar, dvs. i vissa fall gjordes 
mer än en ändring i samband med en och samma uppdatering. 
 
När det gäller innehållet gjordes de flesta ändringarna till avsnitt A, D och I: det gjordes 28, 
36 respektive 15 ändringar.  
 
I nedanstående tabell visas samtliga ändringar som gjordes under året, avsnitt för avsnitt1. 
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1 Under året lämnade tre ledamöter in den ursprungliga förklaringen på sitt modersmål och därefter en engelsk 
version. Motsvarande ändringar betecknas således med N/A i tabellen. 
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2.6 Begäranden om riktlinjer 
 
I enlighet med artikel 7.4 i uppförandekoden tog den rådgivande kommittén emot och 
besvarade sammanlagt 50 frågor, som ingick i totalt 32 begäranden om riktlinjer från 
ledamöterna. Skillnaden i antal beror på att vissa begäranden om riktlinjer innehöll fler än 
en fråga. 
 
De flesta frågor eller begäranden lämnades in i februari (elva frågor/begäranden) och mars 
(17 frågor/begäranden), dvs. i samband med tidsfristen för inlämning av den 
första förklaringen om ekonomiska intressen den 30 mars. 
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Den vanligaste frågan (ställd 18 gånger) gällde förtydliganden av den treårsperiod som nämns 
i avsnitt A i förklaringen. Vissa begäranden var allmänna och kan därför inte hänföras till 
ett specifikt avsnitt av förklaringen, t.ex. att det inte behövs någon deklaration av långsiktiga 
statsobligationer och kollektiva investeringsfonder som inte gör det möjligt att identifiera 
tillgångar. 
 
Eftersom ledamöternas frågor/begäranden till den rådgivande kommittén är konfidentiella är 
det inte möjligt att ge ytterligare information om deras specifika innehåll i denna årsrapport. 
 
Två frågor handlade om huruvida ett annat uppdrag eventuellt var oförenligt med uppdraget 
som ledamot av Europaparlamentet. Eftersom dessa frågor inte ska behandlas av den 
rådgivande kommittén, utan av parlamentets rättstjänst, har de betecknats med N/A i tabellen 
nedan. 
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2.7 Bedömning av misstänkta överträdelser 
 
Under året delgav talmannen den rådgivande kommittén ett fall av misstänkt överträdelse av 
uppförandekoden, i enlighet med artikel 8.1 i uppförandekoden. Delgivandet gjordes den 
24 maj och gällde en ledamot som i sin förklaring om ekonomiska intressen inte hade nämnt 
aktieoptioner som han hade fått som ersättning när han var styrelseledamot i ett företag. 
 
Den rådgivande kommittén utsåg Sajjad Karim (ECR) till föredragande. Efter att ha undersökt 
fakta i fallet och hört ledamoten beslutade den rådgivande kommittén den 11 juli att 
rekommendera talmannen att inte vidta några ytterligare åtgärder i enlighet med artikel 8.3 
i uppförandekoden. Kommittén rekommenderade emellertid att talmannen skulle uppmana 
ledamoten att lämna in en ändrad förklaring om ekonomiska intressen.  
 
Den rådgivande kommittén ansåg att uppförandekoden endast hade varit i kraft under 
en begränsad tid och att bristande erfarenhet kan ha bidragit till att ledamöterna tolkade och 
tillämpade den på olika sätt. Kommittén ansåg också att det fanns skillnader mellan de olika 
språkversionerna av artikel 4 i uppförandekoden, särskilt när det gäller led f i artikel 4.2, som 
kan hindra en enhetlig tillämpning av bestämmelserna.  
 
Den rådgivande kommittén konstaterade att ledamoten hade deklarerat sitt styrelseuppdrag 
och ersättningen i anslutning till det uppdraget på ett korrekt sätt i sin förklaring om 
ekonomiska intressen. 
 
Den rådgivande kommittén ansåg också att tillämpningsområdet för led f i artikel 4.2 i den 
nuvarande uppförandekoden inte kan anses täcka det aktieoptionssystem som ledamoten 
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omfattades av som styrelseledamot. Den rådgivande kommittén ansåg icke desto mindre att 
led h i artikel 4.2 i uppförandekoden inte undantar privata tillgångar från tillämpningsområdet 
för begreppet ”ekonomiska intressen” om de är ekonomiska intressen som skulle kunna 
inverka på ledamotens utövande av sitt uppdrag, och att aktieoptioner följaktligen är 
ett ekonomiskt intresse som skulle kunna inverka på en ledamots utövande av sitt uppdrag. 
 
Detta gjorde att den rådgivande kommittén kom fram till slutsatsen att den berörda ledamoten 
– mot bakgrund av de principer om öppenhet som ligger till grund för uppförandekoden – bör 
överväga att deklarera sina återstående aktieoptioner enligt avsnitt H i förklaringen om 
ekonomiska intressen. 
 
Den rådgivande kommittén konstaterade också att aktieoptioner som en ledamot får såsom 
en del eller form av ersättning måste beaktas och deklareras som inkomst, vars värde beror på 
aktiekursen den dag optionerna överförs till mottagaren. Detta innebär att den 
inkomstkategori som deklareras enligt avsnitt A i förklaringen om ekonomiska intressen bör 
motsvara hela den mottagna ersättningen, oberoende av dess form, inklusive aktieoptioner 
eller andra härledda rättigheter, oavsett om de är omsatta i kontanter eller inte. 
 
Talmannen fattade beslut i enlighet med den rådgivande kommitténs rekommendation, och 
ledamoten lämnade in en ändrad förklaring till talmannen den 3 oktober (inom 30 dagar efter 
mottagandet av talmannens beslut om man räknar bort parlamentets uppehåll i augusti). 
 
 
2.8 Användarhandbok 
 
En av den rådgivande kommitténs främsta uppgifter är att ge råd och information till 
ledamöterna om hur uppförandekoden ska tillämpas för att öka öppenheten, trovärdigheten 
och effektiviteten. I detta arbete har den rådgivande kommittén under året gradvis byggt upp 
en gedigen samling praktiska riktlinjer som bygger på 
 

• innehållet i de riktlinjer som har getts till ledamöterna i enlighet med artikel 7.4 
i uppförandekoden, 

 
• en misstänkt överträdelse av uppförandekoden som delgetts kommittén av talmannen, 

 
• den rådgivande kommitténs egen praxis och egna analyser. 

 
Riktlinjerna har samlats i en användarhandbok, som syftar till att göra det lättare att tolka och 
tillämpa uppförandekoden korrekt och att fylla i förklaringen om ekonomiska intressen. 
 
Användarhandboken innehåller förtydliganden av flera bestämmelser i uppförandekoden och 
av förklaringen av ekonomiska intressen. 
 
Användarhandboken finns tillgänglig på webbplatsen Europarl1 och har publicerats 
i pappersform på alla officiella EU-språk. 
 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc 
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3 GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER 
 
3.1 Presidiets arbetsgrupp om uppförandekoden för ledamöter 
 
Enligt artikel 9 i uppförandekoden ska presidiet fastställa genomförandeåtgärder för 
uppförandekoden. 
 
Wieland (PPE, Tyskland), vice talman med ansvar för insyn och öppenhet, uppdrogs den 
13 juli av talmannen att – tillsammans med vice talmännen Podimata (S&D, Grekland), 
Durant (Verts/ALE, Belgien), Alvaro (ALDE, Tyskland) och Vlasák (ECR, Tjeckien) samt 
kvestor Maštálka (GUE/NGL, Tjeckien), som företräder kvestorskollegiet – lägga fram 
ett förslag med genomförandeåtgärder för presidiets godkännande. 
 
Den arbetsgrupp som därmed inrättades inom presidiet diskuterar nu genomförandeåtgärder 
för artiklarna 5.2, 5.3 och 9 i uppförandekoden samt redaktionella justeringar av blanketten 
för förklaring om ekonomiska intressen. Presidiets arbetsgrupp förväntas ha slutfört sitt arbete 
i februari 2013. 
 
 
 
 
4 FRAMTIDEN 
 
4.1 Digitala förklaringar om ekonomiska intressen 
 
Ledamöterna måste för närvarande fylla i förklaringen om ekonomiska intressen 
i pappersform. 
 
Dessa administrativa förfaranden kommer att förbättras i och med utvecklingen av de tekniska 
it-verktyg som behövs. Som ett första steg kommer ledamöterna bara att behöva fylla i den 
eller de delar av blanketten som ska uppdateras. Ytterligare teknisk utveckling behövs för att 
ge ledamöterna möjlighet att helt och hållet fylla i, skriva under och lämna in sina förklaringar 
i elektronisk form. Denna tekniska förbättring beräknas vara klar i god tid före valet till 
Europaparlamentet 2014. 
 
 
4.2 Förslag till eventuella förbättringar av uppförandekoden 
 
Sedan uppförandekoden trädde i kraft den 1 januari 2012 har den rådgivande kommittén fått 
viss erfarenhet av den praktiska tillämpningen av koden. Kommittén har mottagit 50 frågor 
från ledamöter och utfärdat en rekommendation till talmannen efter en delgivning från 
honom. Dessutom har kommittén genomfört en djupgående analys. Allt detta har klargjort att 
det finns vissa oklarheter och inkonsekvenser i själva uppförandekoden, även i samband med 
dess tillämpning.  
 
Den rådgivande kommittén känner sig förpliktad att rapportera alla problem eller potentiella 
problem som finns eller skulle kunna uppkomma, samt att överväga möjliga förbättringar.  
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Till exempel anges det i artikel 3 om intressekonflikter att ledamöter som inte själva kan 
lösa en sådan konflikt ska meddela talmannen detta skriftligen. Den rådgivande kommittén 
måste vara medveten om denna information, men för närvarande finns det inte någon formell 
mekanism som säkerställer att informationen når kommittén. 
 
Dessutom ska ledamöter med existerande eller potentiella intressekonflikter som rör 
ett ärende som behandlas, om det inte tydligt framgår av deras förklaring om ekonomiska 
intressen, skriftligen eller muntligen lämna uppgifter om detta till talmannen eller ordföranden 
under den berörda parlamentsbehandlingen, innan de yttrar sig eller röstar i kammaren eller 
i något av parlamentets organ, eller när de föreslås som föredragande. Den rådgivande 
kommittén måste vara medveten om denna information, men för närvarande finns det inte 
någon formell mekanism som säkerställer att informationen når kommittén. 
 
Ledamöternas förklaringar om ekonomiska intressen i artikel 4 är ett annat område där den 
rådgivande kommittén har konstaterat oklarheter och utrymme för förbättringar. 
 
Led b i artikel 4.2 föreskriver att ledamöterna ska uppge alla arvoden som de tar emot för att 
inneha ett mandat i ett annat parlament. Denna formulering fokuserar på arvodet snarare än på 
mandatet. Mandatet kan dock i sig vara en existerande eller potentiell intressekonflikt, och det 
som i första hand borde uppges är mandatet och inte själva arvodet. Dessutom kan 
en mandatrelaterad intressekonflikt vara lika existerande eller potentiell om mandatet innehas 
till exempel i kommunfullmäktige, en regional församling eller ett överhus till vilket man 
utses och inte väljs. Några av dessa mandat kan vara oavlönade. Det är för närvarande oklart 
för ledamöter som innehar sådana mandat hur och var de ska uppge dem. 
 
Beträffande ledamöternas skyldighet att i enlighet med led d i artikel 4.2 bland annat lämna 
uppgifter om ”utövande av någon annan form av extern verksamhet” (på engelska: ”any other 
relevant outside activity”), bör det noteras att engelskans ”relevant” inte har översatts i alla 
språkversioner av uppförandekoden. 
 
Led e i artikel 4.2 föreskriver att uppgifter om avlönad tillfällig extern verksamhet måste 
lämnas om ersättningen överstiger 5 000 euro per kalenderår. Detta stämmer inte överens med 
den allmänna principen om regelbunden uppdatering av förklaringen. Detta tak bör dessutom 
helst vara i linje med taket för ledamotens yrkesmässiga verksamhet och styrelse- eller 
ledningsuppdrag enligt led a i artikel 4.2 (dvs. 500 euro i månaden), och principerna om 
skyldigheten att uppge ersättningen bör också vara samma. I så fall bör den tillåtna totala 
årliga ersättningen höjas till 6 000 euro och det bör införas ett tak för tillfällig ersättning på 
500 euro. Detta skulle innebära ett välkommet förtydligande för berörda ledamöter. 
 
Praxis under senare tid har visat att innebörden av engelskans ”holding” i led f i artikel 4.2 
kanske inte är uppenbar. Detta framgår även tydligt av de olika översättningarna 
i uppförandekodens olika språkversioner (på svenska: ”medverkan”). En mer uttömmande 
definition av vad detta ord kan betyda skulle därför kunna övervägas. 
 
Det har även visat sig att ersättning för sysselsättning, verksamhet eller medverkan som 
deklarerats på annat sätt ibland kan utgå i form av finansinstrument. Vissa av dem, särskilt de 
som omfattar härledda rättigheter (t.ex. aktier eller pensionsavtal) täcks inte på ett självklart 
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sätt vare sig av ordet ”holding”/”medverkan” eller av en mer uttömmande definition. För att 
ersättning via sådana finansinstrument ska omfattas skulle det behövas en extra definition. 
 
Man kan också överväga att ta bort de båda kriterierna ”om den allmänna politiken kan 
påverkas” (”potential public policy implications”) och ”väsentligt inflytande” (”significant 
influence”). En neutral text med rättsliga och ekonomiska fakta ger samma information och 
gör det lättare för ledamöterna att bedöma rättsläget. 
Den nuvarande ordalydelsen i led h i artikel 4.2, som föreskriver att ledamöterna ska uppge 
alla andra ekonomiska intressen som skulle kunna inverka på ledamotens utövande av sitt 
uppdrag, utesluter alla intressen som inte är ekonomiska, men ändå skulle kunna inverka på 
ledamotens utövande av sitt uppdrag, vilket betyder att det skulle kunna föreligga 
intressekonflikter enligt artikel 3 i uppförandekoden. Man skulle därför kunna överväga att 
välja en ordalydelse som ligger mer i linje med tillämpningsområdet för artikel 3. 
 

Om ordalydelsen i led h i artikel 4.2 ändrades skulle avsnitt I i förklaringen om ekonomiska 
intressen bli överflödigt, eftersom ”eventuell övrig information” som ledamöterna kan uppge 
under den rubriken redan skulle omfattas. 
 
Förbudet i artikel 4.4 för ledamöterna att väljas eller utses till officiella uppdrag inom 
parlamentet, om de inte har lämnat in sina förklaringar om ekonomiska intressen, tar inte 
tillräcklig hänsyn till situationer där en ledamot har lämnat in sin förklaring om ekonomiska 
intressen men inte fullgjort sina skyldigheter att göra nödvändiga uppdateringar inom angivna 
tidsfrister. Texten omfattar inte heller situationer där ledamoten har lämnat in en ofullständig 
eller felaktig förklaring om ekonomiska intressen.  
 
Beträffande artikel 5.1 om gåvor och liknande förmåner kan den nuvarande formuleringen 
”avstå från att” felaktigt uppfattas som att det finns ett visst utrymme för egna bedömningar, 
trots att det i själva verket råder ett strikt förbud mot att ta emot gåvor eller liknande förmåner 
som är värda mer än 150 euro. 
 
Eftersom den rådgivande kommittén inrättats genom tillämpningen av uppförandekoden har 
texten i artikel 7.1, där det slås fast att en rådgivande kommitté ”ska inrättas”, blivit inaktuell. 
Det kan nu anses mer ändamålsenligt med en text som definierar den rådgivande kommitténs 
uppgifter och ansvar. 
 
Vad gäller att utfärda riktlinjer för tolkning och tillämpning av bestämmelserna 
i uppförandekoden står tidsfristen på ”30 kalenderdagar” i artikel 7.4 inte i samklang med 
bestämmelserna i artikel 4.1, där det bara föreskrivs en tidsfrist på ”30 dagar” (inte 
”kalenderdagar”) för att lämna in och uppdatera förklaringen om ekonomiska intressen. 
En konsekvent formulering – och en möjlighet för den rådgivande kommittén att ta hänsyn till 
de perioder då parlamentet gör uppehåll i sin verksamhet, på samma sätt som för ledamöterna 
– skulle kunna vara en förbättring. 
 
Angående årsrapporten föreskriver artikel 7.6 bara att den ska offentliggöras, utan att nämna 
vem den är riktad till. För att se till att årsrapporten korrekt återspeglar den rådgivande 
kommitténs arbete avseende dess uppgifter och ansvar enligt artikel 7.1, skulle man kunna 
nämna uppgifterna och ansvaret här. 
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I samband med förfarandet för den rådgivande kommitténs granskning av en ledamots 
misstänkta överträdelse av uppförandekoden är formuleringen i artikel 8.2 otydlig om 
huruvida principerna om en korrekt process måste följas. Ett rättvist förfarande bör garanteras 
och alla ledamöter som anklagas för att ha brutit mot uppförandekoden bör ges rätt att bli 
delgivna misstankarna och bli hörda på ett rättvist sätt. Genom den nuvarande formuleringen 
säkerställs detta inte helt tydligt. I överensstämmelse med artikel 7.4 andra stycket skulle den 
rådgivande kommittén eventuellt kunna ges möjlighet att inte bara avge en rekommendation, 
utan även ge råd till talmannen om vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. 
 
Slutligen bör man notera att uppförandekoden för närvarande inte tar hänsyn till situationer 
som berör talmannens ekonomiska intressen eller intressekonflikter. För att undvika 
situationer då talmannen är eller kan tänkas vara jävig skulle man kunna ange en alternativ 
instans i de artiklar där det hänvisas till talmannen. 
 
 
5 ADMINISTRATION 
 
5.1 Särskild webbplats 
 
All information om uppförandekoden och den rådgivande kommitténs verksamhet finns på 
webbplatsen Europarl, på den allmänna sidan Ledamöterna1.  
 
Vid tidpunkten för antagande av denna rapport håller den rådgivande kommittén på att ta fram 
en färdplan som när den är färdig kan komma att förbättra innehållet, placeringen, synligheten 
och spårbarheten beträffande den information om insyn och öppenhet som finns på 
webbplatsen Europarl. 
 
5.2 Den rådgivande kommitténs sekretariat 
 
Enheten för ledamotsadministration (i Bryssel och Luxemburg) vid generaldirektoratet för 
parlamentets ledning fungerar som sekretariat för den rådgivande kommittén. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Europaparlamentet 
Sekretariatet, den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande 
Rue Wiertz 60 
ASP 6D075 
B-1047 Bryssel 
Belgien 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081ddfaa4/MEPs.html  


