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FORORD

Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende
økonomiske interesser og interessekonflikter (bilag I til Europa-Parlamentets
forretningsorden) fastsætter, at "det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport
om sine aktiviteter".

Denne årsrapport om arbejdet i Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
dækker perioden 1. januar til 31. december 2013 og blev vedtaget af udvalget den
11. februar 2014.
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Resumé

Det Rådgivende Udvalg har til opgave at undersøge påståede overtrædelser, som det
får forelagt af formanden, og give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og
anvendelsen af kodeksen. Anmodninger fra medlemmerne behandles fortroligt, og
medlemmerne har ret til at forlade sig på retningslinjerne, der gives inden for 30 dage.

Et væsentligt fremskridt for adfærdskodeksen var ikrafttrædelsen den 1. juli 2013 af
de nye gennemførelsesbestemmelser, der blev vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 15.
april 2013. Ud over nye standarder for indberetning af gaver, som medlemmer
modtager, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, og for
medlemmernes erklæringer om deltagelse i arrangementer, der organiseres af
tredjeparter, blev der ved de pågældende bestemmelser indført en bestemmelse om
kontrol med medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser.

En efterfølgende "generel sandsynlighedskontrol" udført af den kompetente
administrative tjenestegren førte til, at 161 medlemmer skulle præcisere deres
erklæringer om økonomiske interesser.

Desuden blev der indgivet 285 ajourførte erklæringer af 257 medlemmer som led i de
almindelige ajourføringsforpligtelser. Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set
447 ændringer, dvs. at der i nogle tilfælde blev foretaget mere end en ændring pr.
ajourføring.

Det Rådgivende Udvalg fik forelagt ni sager om påståede overtrædelser af
adfærdskodeksen af formanden i december 2013. Det Rådgivende Udvalg er i gang
med at undersøge sagerne på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport, og
dets henstillinger til formanden vil blive fremsat inden udgangen af den 7.
valgperiode.

Det Rådgivende Udvalgs opfordring i årsrapporten for 2012 til en forbedring af
synligheden og sporbarheden af åbenhedsrelaterede oplysninger førte til, at der i
november 2013 blev lanceret en særlig side om "Etik og gennemsigtighed" på
Europa- Parlamentets websted.
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1 BAGGRUND

Adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft den 1. januar
2012.

Den fastsætter som grundlæggende princip, at medlemmerne udelukkende skal handle
i almenvellets interesse og udføre deres arbejde med upartiskhed, integritet,
gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for institutionens
omdømme.

Adfærdskodeksen definerer interessekonflikter, og hvordan medlemmerne skal
håndtere disse, og omfatter f.eks. regler vedrørende tidligere medlemmers
erhvervsaktiviteter.

Adfærdskodeksen pålægger også medlemmerne en forpligtelse til at afgive en
detaljeret erklæring om deres økonomiske interesser.

Medlemmerne skal også afgive erklæring om deres deltagelse i begivenheder
arrangeret af tredjeparter.

Disse indberetningsforpligtelser afspejler adfærdskodeksens krav om strenge regler og
normer for gennemsigtighed. De oplysninger, som medlemmerne giver i deres
erklæringer, kan findes på medlemmernes personlige profilsider på Parlamentets
websted.

Medlemmerne skal ligeledes indberette gaver, de modtager, når de repræsenterer
Parlamentet ved officielle lejligheder, i overensstemmelse med betingelserne i
gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. Sådanne gaver indføres i
gaveregisteret.

Et medlem, der anses for at have overtrådt adfærdskodeksen, kan af formanden
pålægges en sanktion. Denne sanktion bekendtgøres af formanden på plenarmødet og
offentliggøres på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af valgperioden.

2 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD

2.1 Sammensætning og opgaver

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd blev nedsat som følge af
adfærdskodeksens artikel 7, stk.1. I henhold til artikel 7, stk. 2, "består [udvalget] af
fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af dennes embedsperiode
blandt medlemmerne af formandskaberne for Udvalget om Konstitutionelle
Anliggender og Retsudvalget og disse to udvalgs koordinatorer under hensyntagen til
de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt".
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Det Rådgivende Udvalgs medlemmer er:

 Carlo CASINI (PPE, Italien)

 Evelyn REGNER (S&D, Østrig)

 Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Sverige)

 Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Tyskland) og

 Sajjad KARIM (ECR, Det Forenede Kongerige).

Adfærdskodeksens artikel 7, stk. 3, fastsætter følgende: "Formanden udpeger
ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det
rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret
i det rådgivende udvalg".

Reservemedlemmerne af Det Rådgivende Udvalg er:

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, Den Tjekkiske Republik) og

 Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italien).

Det Rådgivende Udvalg har til opgave at undersøge påståede overtrædelser, som det
får forelagt af formanden, og give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og
anvendelsen af kodeksen. Anmodninger fra medlemmerne behandles fortroligt, og
medlemmerne har ret til at forlade sig på retningslinjerne, der gives inden for 30 dage.

2.2 Formandskab

I adfærdskodeksens artikel 7, stk. 2, fastsættes, at "Medlemmerne af det rådgivende
udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen".
På sit konstituerende møde den 7. marts vedtog Det Rådgivende Udvalg, at
"Rækkefølgen fastlægges som udgangspunkt på grundlag af størrelsen af den politiske
gruppe, som medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg tilhører"1.

Evelyn Regner (S&D) var formand for Det Rådgivende Udvalg fra den 30. august
2012 til den 19. marts 2013. Cecilia Wikström (ALDE) efterfulgte hende indtil den
17. september 2013, hvor Gerald Häfner (Verts/ALE) overtog det roterende
formandskab for en periode på seks måneder.

2.3 Møder i 2013

Det Rådgivende Udvalg holdt otte møder i 2013.

1 Det Rådgivende Udvalgs forretningsorden, artikel 3.
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Det Rådgivende Udvalgs mødekalender for 2013

tirsdag den 22. januar
tirsdag den 19. februar
tirsdag den 19. marts2

tirsdag den 23. april
tirsdag den 18. juni
tirsdag den 17. september3

tirsdag den 15. oktober
tirsdag den 17. december

På mødet den 17. september 2013 vedtog Det Rådgivende Udvalg sin mødekalender
for første halvår 2014 indtil Parlamentets sommerferie.

Det Rådgivende Udvalgs mødekalender for 2014
(1. halvår - udgangen af 7. valgperiode)

tirsdag den 21. januar
tirsdag den 11. februar
tirsdag den 18. marts4

tirsdag den 15. april

2.4 Arbejde udført i årets løb

Formanden forelagde i 2013 ni sager vedrørende påståede overtrædelser af
adfærdskodeksen for Det Rådgivende Udvalg i overensstemmelse med kodeksens
artikel 8, stk. 1.

Da den formelle forelæggelsesprocedure fandt sted i december, er Det Rådgivende
Udvalg stadig i gang med at undersøge omstændighederne omkring de påståede
overtrædelser på datoen for offentliggørelsen af denne rapport. Det Rådgivende
Udvalg vil på grundlag af konklusionerne af dens undersøgelser fremsætte en
henstilling til formanden om en eventuel afgørelse inden udgangen af den 7.
valgperiode.

Det Rådgivende Udvalg fortsatte i årets løb også sine bestræbelser på at bistå
medlemmerne med at fortolke og anvende adfærdskodeksen korrekt og samtidig så
vidt muligt lette den administrative byrde.

2 Formandsrotation: Cecilia Wikström (ALDE) tog over fra Evelyn Regner (S&D).
3 Formandsrotation: Gerald Häfner (Verts/ALE) tog over fra Cecilia Wikström (ALDE).
4 Formandsrotation: Karim (ECR) tager over fra Häfner (Verts/ALE).
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Det har først og fremmest givet retningslinjer til medlemmerne i fortrolighed og inden
for en frist på 30 kalenderdage i overensstemmelse med kodeksens art. 7, stk. 4. Det
har herved fortsat med at udvikle sin egen praksis. Det har navnlig yderligere
præciseret kriterierne for, hvornår der foreligger en aktuel eller potentiel
interessekonflikt i flere typer situationer - f.eks. når medlemmer er værter for politiske
arrangementer, der ellers organiseres og betales af tredjeparter, eller når medlemmer
modtager støtte fra tredjeparter. Udvalget har rådgivet medlemmer om, hvordan de
opfylder deres indberetningsforpligtelser på en fyldestgørende og gennemsigtig måde,
når de står over for sådanne situationer.

Siden Det Rådgivende Udvalg blev nedsat i marts 2012, er dets praktiske
retningslinjer til medlemmerne blevet samlet i en brugervejledning, som er
tilgængelig på Parlamentets websted5 på alle de officielle sprog.

Kravene om åbenhed i adfærdskodeksen er strenge, men Det Rådgivende Udvalg har
bestræbt sig på at sikre, at den administrative byrde for medlemmerne er så let som
muligt. De medlemmer, der ønsker ændre deres erklæringer om økonomiske
interesser, har siden den 1. juli 2013 kun behøvet at udfylde det eller de afsnit i
formularen, de ønsker at ajourføre, og ikke længere hele formularen, hvilket er et stort
skridt i retning af enklere procedurer. Det er meningen, at medlemmerne med tiden
skal kunne udfylde, underskrive og indgive deres erklæringer fuldt elektronisk. Dette
er blevet besluttet af Det Rådgivende Udvalg og er blevet støttet af formanden. Det
forventes gennemført efter valget til Europa-Parlamentet i 2014.

Sidst, men ikke mindst, kunne Det Rådgivende Udvalg den 9. april 2013 byde
velkommen til Europa-Parlamentet til den franske nationalforsamlings nyudnævnte
overvågningsansvarlige ("déontologue"), Noëlle Lenoir, som ønskede oplysninger om
adfærdskodeksen og udvalgets arbejde. Det forhold, at Lenoir valgte at besøge
Europa-Parlamentet på sin første undersøgelsesrejse, viser tydeligt, at vores institution
er blandt de førende, når det drejer sig om at fremme en fornuftig og gennemsigtig
forvaltningsmodel.

3 ARBEJDE VEDRØRENDE ADFÆRDSKODEKSEN

3.1 Gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen

Den 15. april 2013 vedtog Præsidiet gennemførelsesbestemmelserne til
adfærdskodeksen. De trådte i kraft den 1. juli 2013 uden tilbagevirkende kraft og
præciserer anvendelsesområdet for kodeksens artikel 5 om ”Gaver eller tilsvarende
begunstigelser”.

I gennemførelsesbestemmelserne er det fastsat, at medlemmerne skal underrette
formanden om enhver gave, som de modtager, når de repræsenterer Parlamentet ved
officielle lejligheder. Sådanne gaver er Parlamentets ejendom.  De offentliggøres i et
gaveregister, som omfatter oplysninger om modtageren, medlemmets funktion i
tilknytning til modtagelsen, donoren, modtagelsesdatoen, en beskrivelse og et billede

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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af gaven og en angivelse af dens værdi efter modtagerens vurdering (over eller under
150 EUR). Gaveregistret offentliggøres på Parlamentets websted.

Ved gennemførelsesbestemmelserne er det desuden fastlagt, at medlemmerne skal
oplyse om deres deltagelse i arrangementer, der organiseres af tredjeparter, hvor
godtgørelse af rejse-, hotel- og opholdsudgifter for medlemmerne eller direkte
betaling af sådanne udgifter foretages af en tredjepart. Disse erklæringer
offentliggøres på hvert medlems personlige profilside på Parlamentets websted.

Ved gennemførelsesbestemmelserne er der endvidere fastlagt en kontrolprocedure for
medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser:

”Når der er grund til at formode, at en erklæring indeholder åbenbart forkerte,
useriøse, ulæselige eller uforståelige oplysninger, skal den kompetente tjenestegren
på vegne af formanden inden for en rimelig frist foretage en generel
sandsynlighedskontrol med henblik på afklaringer og derved give medlemmet
mulighed for at reagere. Hvis en sådan kontrol ikke afklarer og derved løser
spørgsmålet, træffer formanden afgørelse om det videre forløb i overensstemmelse
med adfærdskodeksens artikel 8.”

Ved Parlamentets generalsekretærs beslutning er Enheden for Medlemsadministration
under Generaldirektoratet for Ledelsestjenester blevet udpeget til den kompetente
tjenestegren til at foretage denne generelle sandsynlighedskontrol på vegne af
formanden.

3.2 Indsendelse af medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser

Som fastsat i adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, skal medlemmer, som indtrådte i
løbet af valgperioden, indgive deres erklæringer om økonomiske interesser inden for
30 dage. I 2013 blev der indgivet 28 nye erklæringer til formanden, som alle var inden
for tidsfristen til dette formål.

Ifølge adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, "underretter [medlemmerne] formanden om
enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, inden for 30 dage efter
denne ændring".

Der blev i løbet af året indgivet 285 ajourførte erklæringer til formanden af 257
medlemmer. De forskellige tal skyldes, at 232 medlemmer hver indgav en ændret
erklæring, mens 23 medlemmer ajourførte deres respektive erklæringer to gange, et
medlem ajourførte sine erklæringer ved tre forskellige lejligheder, og et medlem
ajourførte sin erklæring ved fire forskellige lejligheder.

Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 447 ændringer, dvs. at der i nogle
tilfælde blev foretaget mere end en ændring pr. ajourføring.

For så vidt angår indholdet blev der foretaget langt flest ændringer i afsnit A, D og I,
nemlig hhv. 199, 103 og 64 ændringer.

161 erklæringer blev ajourført som en konsekvens af den generelle
sandsynlighedskontrol, der blev foretaget inden for rammerne af den nye
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kontrolprocedure, hvor i alt 183 medlemmer formelt blev anmodet om at præcisere
deres erklæringer. Disse anmodninger blev fremsat i tilfælde, hvor erklæringerne var
helt tomme, ikke var udfyldt under afsnit A (erhvervsaktiviteter og medlemskaber i
løbet af den treårige periode inden indtræden i Parlamentet) eller indeholdt
uforståelige oplysninger.

Nedenstående diagram viser afsnit for afsnit fordelingen af alle de ændringer, der blev
foretaget i løbet af året6.
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Fordeling efter afsnit af medlemmernes ændringer

Number of modifications

Afsnit A) erhvervsaktiviteter i løbet af denne treårige periode inden medlemmets indtræden i Parlamentet og
deltagelse i denne periode i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger
eller andre organer med status som juridisk person
Afsnit B) modtagelse af vederlag for udøvelsen af et mandat i et andet parlament
Afsnit C) enhver form for lønnet aktivitet, som medlemmet har udført sideløbende med udøvelsen af sit mandat,
uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig
Afsnit D) deltagelse i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller
andre organer med status som juridisk person eller ethvert andet relevant bierhverv, hvad enten det er lønnet eller
ulønnet
Afsnit E) lejlighedsvist lønnet bierhverv (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det
samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår
Afsnit F) enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige
politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes
anliggender
Afsnit G) enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet har modtaget ud over midlerne
fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter med angivelse af disses identitet
Afsnit H) enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.
Afsnit I) enhver anden form for supplerende oplysninger, som medlemmet ønsker at indgive.

6 I diagrammet er 16 ændringer angivet som N/A. De svarer til de medlemmer, der indgav en ændret
erklæring, som var fuldstændigt identisk med den foregående, og til dem, der indgav en ændret
erklæring, der indeholdt tilsvarende oplysninger som den foregående, men på et andet sprog.



10

4 ADMINISTRATION

4.1 Udgivelse af en folder om adfærdskodeksen

For at lette anvendelsen af adfærdskodeksen og den praktiske håndtering af
medlemmernes indberetningsforpligtelser har Det Rådgivende Udvalg i 2013 udgivet
en folder om adfærdskodeksen, som omfatter alle referencedokumenter og formularer:
 adfærdskodeksen
 gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen
 brugervejledningen til adfærdskodeksen
 statutten for medlemmerne og
 erklærings-/indberetningsformularerne til adfærdskodeksen

4.2 Særligt websted

Alle oplysninger vedrørende adfærdskodeksen og Det Rådgivende Udvalgs aktiviteter
kan findes på Parlamentets websted på den almene side helliget medlemmerne7.

I sin årsrapport for 2012 understregede Det Rådgivende Udvalg behovet for at
forbedre indholdet, placeringen, synligheden og sporbarheden af åbenhedsrelaterede
oplysninger på Parlamentets websted.  Dette har ført til oprettelsen af en særlig
webside om ”Etik og gennemsigtighed”, som er et fælles indgangssted, der samler
dokumenter og oplysninger, der ikke blot vedrører adfærdskodeksen for
medlemmerne, men ligeledes åbenhedsregistret for enheder og organisationer, der
deltager i politiske beslutningsprocesser på europæisk plan, aktindsigt i Parlamentets
dokumenter og de bestemmelser, som skal efterleves af Parlamentets personale8.

4.3 Det Rådgivende Udvalgs sekretariat

Enheden for Medlemsadministration (med base i Bruxelles og Luxembourg) under
Generaldirektoratet for Ledelsestjenester fungerer som sekretariat for Det Rådgivende
Udvalg og er den kompetente tjenestegren i henhold til artikel 2, 3, 4 og 9 i
gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europa-Parlamentet
Sekretariatet, Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
PHS 07B046
B-1047 Bruxelles
Belgien

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/0081ddfaa4/MEPs.html
8 http://www.europarlpp.ep.ec/aboutparliament/fr/0060f4f133/%C3%89thique-et-transparence.html


