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PREDGOVOR

U članku 7. stavku 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi
s financijskim interesima i sukobima interesa (Prilog 1. Poslovnika Europskog
parlamenta) predviđeno je da „Savjetodavni odbor objavljuje godišnje izvješće o
svojim aktivnostima”.

Godišnje izvješće o aktivnostima Savjetodavnog odbora koje se tiču ponašanja
zastupnika donosi se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013., a usvojio ga je
Odbor 11. veljače 2014.

Sadržaj

1. Popratne informacije

2. Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika
2.1. Sastav i zadaće
2.2. Predsjedanje
2.3. Sjednice tijekom 2013.
2.4. Godišnje aktivnosti

3. Aktivnosti koje se tiču Kodeksa ponašanja
3.1. Provedbene mjere za Kodeks ponašanja
3.2. Podnošenje izjava o financijskim interesima zastupnika

4. Uprava
4.1. Izdavanje "Priručnika o Kodeksu ponašanja zastupnika"
4.2. Internetska stranica
4.3. Tajništvo Savjetodavnog odbora



3

Sažetak

Savjetodavni odbor ima zadaću ocijeniti navodna kršenja Kodeksa o kojima ga je
obavijestio Predsjednik te dati smjernice zastupnicima u pogledu tumačenja i
provedbe Kodeksa. Zahtjevi zastupnika obrađuju se na povjerljiv način te se oni imaju
pravo osloniti na njegove smjernice koje dobivaju u roku od 30 dana.

Stupanje na snagu novih Provedbenih mjera dana 1. srpnja 2013. usvojenih Odlukom
Predsjedništva od 15. travnja 2013. predstavlja važan napredak za Kodeks ponašanja.
Osim uspostave novih standarda o prijavi darova koje su primili zastupnici koji
službeno predstavljaju Parlament i izjavama o prisustvovanju zastupnika događanjima
koje je organizirala treća strana, tim su mjerama uvedene odredbe o praćenju  izjava o
financijskim interesima zastupnika.

„Opća provjera vjerodostojnosti” koju je naknadno provela nadležna administrativna
služba dovela je do toga da 161 zastupnik mora razjasniti svoju izjavu o financijskim
interesima.

Osim toga, 257 zastupnika podnijelo je 285 ažuriranih izjava kao sastavni dio redovne
obveze ažuriranja. Te ažurirane izjave sadržavale su ukupno 447 izmjena, tj. u nekim
je slučajevima u samo jednoj ažuriranoj izjavi zabilježeno više od jedne izmjene.

Predsjednik je Savjetodavnom odboru u prosincu 2013. uputio devet slučajeva
navodnog kršenja Kodeksa ponašanja. Razmatranje Savjetodavnog odbora nije bilo
dovršeno u vrijeme objavljivanja ovog izvješća, a predsjednik će njegove preporuke
primiti prije završetka 7. parlamentarnog saziva.

Poziv Savjetodavnog odbora u Godišnjem izvješću za 2012. na poboljšanje vidljivosti
i sljedivosti podataka povezanih s transparentnošću rezultirao je u studenom 2013.
pokretanjem jedinstvene internetske stranice pod nazivom „Etika i transparentnost” u
sklopu internetske stranice Europskog parlamenta.
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1. POPRATNE INFORMACIJE

Novi Kodeks ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu stupio je na snagu
1. siječnja 2012.

Njime se utvrđuju opća načela prema kojima zastupnici djeluju isključivo u javnom
interesu te svoj posao obavljaju s nepristranošću, integritetom, transparentnošću,
marljivošću, čestitošću i odgovornošću, poštujući ugled Parlamenta.

Kodeks ponašanja definira sukob interesa i obveze zastupnika koji se pronađu u
takvoj situaciji te sadržava pravila, primjerice o profesionalnim djelatnostima bivših
zastupnika.

Kodeks ponašanja također predviđa obvezu zastupnika da podnesu detaljnu izjavu o
svojim financijskim interesima.

Zastupnici također trebaju prijaviti svoje sudjelovanje na događanjima koje je
organizirala treća strana.

Te obveze otkrivanja podataka odražavaju zahtjevna pravila i standarde
transparentnosti utvrđene Kodeksom ponašanja. Podaci koje su zastupnici naveli u
svojim izjavama mogu se pronaći na osobnim stranicama profila zastupnika na
internetskoj stranici Parlamenta.

Zastupnici također moraju prijaviti darove koje su primili dok su službeno zastupali
Parlament, pod uvjetima utvrđenim u Provedbenim mjerama Kodeksa ponašanja.
Takvi se darovi upisuju u registar darova.

Predsjednik može kazniti svakog zastupnika koji prekrši Kodeks ponašanja. Tu kaznu
predsjednik objavljuje na plenarnoj sjednici, a ujedno se je postavlja na vidno mjesto
na internetskoj stranici Parlamenta sve do kraja parlamentarnog saziva.

2. SAVJETODAVNI ODBOR O PONAŠANJU ZASTUPNIKA

2.1. Sastav i zadaće

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika osnovan je temeljem članka 7. stavka 1.
Kodeksa ponašanja. U skladu s člankom 7. stavkom 2. Odbor „čini pet zastupnika
koje predsjednik imenuje na početku svog mandata među zastupnicima
predsjedništava i koordinatorima Odbora za ustavna pitanja i Odbora za pravna
pitanja vodeći računa o iskustvu zastupnika i političkoj ravnoteži.”
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Članovi Savjetodavnog odbora su:

 g. Carlo CASINI (EPP, Italija);

 gđa Evelyn REGNER (S&D, Austrija);

 gđa Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Švedska);

 g. Gerald HÄFNER (Verts/EFA, Njemačka); i

 g. Sajjad KARIM (ECR, Ujedinjena Kraljevina).

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Kodeksa ponašanja, „Predsjednik na početku
svojeg mandata također imenuje zamjenike Savjetodavnog odbora, po jednog za svaki
nezastupljeni klub zastupnika u Savjetodavnom odboru.”

Dopunski članovi Savjetodavnog odbora su:

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Češka Republika); i

 Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italija).

Savjetodavni odbor ima zadaću ocijeniti navodna kršenja Kodeksa o kojima ga je
obavijestio Predsjednik te dati smjernice zastupnicima u pogledu tumačenja i
provedbe Kodeksa. Zahtjevi zastupnika obrađuju se na povjerljiv način te se oni imaju
pravo osloniti na njegove smjernice, koje dobivaju u roku od 30 dana.

2.2. Predsjedanje

Kao što je utvrđeno člankom 7. stavkom 2. Kodeksa ponašanja „članovi
Savjetodavnog odbora se svakih 6 mjeseci izmjenjuju na dužnosti predsjednika.” Na
svojoj konstituirajućoj sjednici 7. ožujka Savjetodavni odbor dogovorio je sljedeće:
„rotacija je načelno opadajućim redoslijedom prema veličini kluba zastupnika kojem
pripada pojedini član Savjetodavnog odbora1.”

Gđa Evelyn Regner (S&D) predsjedala je Savjetodavnim odborom od 30. kolovoza
2012. do 19. ožujka 2013. Naslijedila ju je gđa Cecilia Wikström (ALDE) sve do 17.
rujna 2013. kada je rotirajuće predsjedanje na razdoblje od šest mjeseci preuzeo g.
Gerald Häfner (Verts/EFA).

2.3. Sjednice tijekom 2013.

Savjetodavni se odbor u 2013. godini sastao osam puta.

1 Poslovnik Savjetodavnog odbora, članak 3.
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Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2013.

utorak, 22. siječnja
utorak, 19. veljače
utorak, 19. ožujka2

utorak, 23. travnja
utorak, 18. lipnja
utorak, 17. rujna3

utorak, 15. listopada
utorak, 17. prosinca

Na svojoj sjednici 17. rujna 2013. Savjetodavni je odbor usvojio kalendar sjednica za
prvu polovicu 2014. sve do izborne stanke.

Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2014.
(1. semestar – završetak 7. parlamentarnog saziva)

utorak, 21. siječnja
utorak, 11. veljače
utorak, 18. ožujka4

utorak, 15. travnja

2.4. Godišnje aktivnosti

Predsjednik je 2013. godine Savjetodavnom odboru uputio devet slučajeva navodnog
kršenja Kodeksa ponašanja u skladu s člankom 8. stavkom 1. tog Kodeksa.

Budući da se službeni postupak upućivanja održao u prosincu, Savjetodavni je odbor
u vrijeme objavljivanja ovog izvješća još uvijek ispitivao okolnosti tih navodnih
kršenja. Savjetodavni odbor, na temelju zaključaka donesenih nakon utvrđivanja
stanja stvari, Predsjedniku mora prije završetka 7. parlamentarnog saziva izdati
preporuku o mogućoj odluci.

Savjetodavni je odbor tijekom godine također nastavio s nastojanjima da zastupnicima
pomogne u ispravnom tumačenju i provedbi Kodeksa ponašanja, istovremeno svodeći
administrativno opterećenje na najmanju moguću mjeru.

2 Rotacija predsjednika: Gđa Cecilia Wikström (ALDE) preuzela je predsjedanje od gđe Evelyn Regner
(S&D).
3 Rotacija predsjednika: g. Gerald Häfner (Verts/EFA) preuzeo je predsjedanje od gđe Cecilije
Wikström (ALDE).
4 Rotacija predsjednika: g. Karim (ECR) preuzet će predsjedanje od g. Häfnera (Verts/EFA).
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Prije svega zastupnicima je osigurao savjetovanje u potpunoj povjerljivosti i u roku od
30 kalendarskih dana u skladu s člankom 7. stavkom 4. Kodeksa. Na taj je način
nastavio sa stvaranjem vlastite pravne prakse. Preciznije govoreći, dodatno je pojasnio
kriterije za utvrđivanje postojanja ili nepostojanja postojećeg ili potencijalnog sukoba
interesa u nekoliko različitih situacija, primjerice u slučajevima kada su zastupnici
domaćini događanja koje organizira i plaća treća strana ili kada zastupnici dobivaju
podršku treće strane. Odbor je savjetovao zastupnicima na koji način u takvim
situacijama mogu opsežno i transparentno ispuniti obveze iznošenja svojih podataka.

Od osnutka Savjetodavnog odbora u ožujku 2012., praktične smjernice za zastupnike
sabrane su u Vodiču za korisnike koji je dostupan na internetskim stranicama
Parlamenta5 na svim službenim jezicima.

Zahtjevi za transparentnošću utvrđeni u Kodeksu ponašanja striktni su, ali je
Savjetodavni odbor,  što je više moguće, pokušao smanjiti administrativna opterećenja
koja se odnose na zastupnike. Od 1. srpnja 2013. zastupnici koji žele izmijeniti svoje
izjave o financijskim interesima moraju ispuniti samo dio ili dijelove obrasca koji ili
koje žele ažurirati, a ne više cijeli obrazac – to predstavlja veliki korak prema
jednostavnijim postupcima. Konačno, zastupnici bi također trebali imati mogućnost
ispunjavanja, potpisivanja i podnošenja svojih izjava u potpunosti elektronički.
Potonje je rješenje donio Savjetodavni odbor te dobio podršku predsjednika. Očekuje
se da će biti provedeno nakon europskih izbora 2014.

Naposljetku je važno napomenuti da je Savjetodavni odbor 9. travnja 2013. pozdravio
novoimenovanu savjetnicu za etiku („déontologue”) u Nacionalnoj skupštini
Francuske, gđu Noëlle Lenoir, koja je tražila informacije o Kodeksu ponašanja i radu
Odbora. To što je gđa Lenoir za svoju prvu misiju za utvrđivanje činjenica izabrala
Europski parlament jasno pokazuje da je naša institucija predvodnica u promicanju
dobrog i transparentnog modela upravljanja.

3 PROVEDBENE MJERE KODEKSA PONAŠANJA

3.1 Provedbene mjere za Kodeks ponašanja

Predsjedništvo je 15. travnja 2013. usvojilo Provedbene mjere za Kodeks ponašanja.
Stupile su na snagu 1. srpnja 2013., bez retroaktivnog učinka, te se njima pojasnio
opseg članka 5. Kodeksa u kojem se govori o „darovima i sličnim povlasticama”.

Provedbenim mjerama utvrđuje se da zastupnici moraju obavijestiti predsjednika o
svim darovima koje su primili dok su službeno zastupali Parlament. Svi su takvi
darovi u vlasništvu Parlamenta. Objavljeni su u registru darova koji sadrži informacije
o primatelju, svojstvu u kojem ga je zastupnik primio, pošiljatelju, datumu primanja
dara, opis i sliku dara te procjenu njegove vrijednosti prema mišljenju primatelja (više
ili manje od 150 eura). Registar darova objavljen je na internetskoj stanici Parlamenta.

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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Provedbenim mjerama također je utvrđeno da zastupnici moraju prijaviti
prisustvovanje događajima koje su organizirale treće strane u slučaju da treća strana
nadoknađuje troškove puta, smještaja ili boravka ili ih izravno plaća. Te su prijave
objavljene na osobnoj stranici svakog zastupnika, na internetskoj stranici parlamenta.

Osim toga, Provedbene mjere omogućavaju postupak praćenja izjava o financijskim
interesima zastupnika.

„Ako postoji razlog vjerovati da izjava sadrži podatke koji su očito netočni,
neozbiljni, nečitljivi ili nerazumljivi, nadležna služba obavlja, u ime predsjednika,
opću provjeru vjerodostojnosti u svrhu razjašnjenja u razumnom roku, čime
zastupniku daje mogućnost odgovora.” U slučajevima kada takva provjera ne
razjasni ili riješi problem, predsjednik donosi odluku o daljnjim postupcima u skladu
s člankom 8. Kodeksa ponašanja.”

Odlukom glavnog tajnika Parlamenta, Administrativni odjel zastupnika u Glavnoj
upravi Predsjedništva određen je kao nadležno tijelo za provedbu te opće provjere
vjerodostojnosti u ime predsjednika.

3.2 Podnošenje izjava o financijskim interesima zastupnika

Kao što je utvrđeno člankom 4. stavkom 1. Kodeksa ponašanja, od zastupnika koji su
preuzeli dužnost tijekom parlamentarnog saziva tražilo se da podnesu svoje izjave o
financijskim interesima u roku od 30 dana. U 2013. godini 28 novih izjava podneseno
je predsjedniku, svaka od njih u roku određenom za tu svrhu.

Osim toga, člankom 4. stavkom 1. predviđeno je da zastupnici „predsjednika
obavještavaju o svim promjenama koje utječu na njihovu izjavu u roku od 30 dana
nakon spomenute promjene”.

Tijekom cijele godine 257 zastupnika predsjedniku je podnijelo 285 ažuriranih izjava.
Razlike u broju objašnjene su činjenicom da je svaki od 232 zastupnika podnio po
jednu izmijenjenu izjavu, dok su 23 zastupnika ažurirala svoje odgovarajuće izjave
dvaput, jedan je zastupnik ažurirao svoju izjavu u trima različitim prilikama i jedan u
četiri različite prilike.

Te ažurirane izjave sadržavale su ukupno 447 izmjena, tj. u nekim je slučajevima u
samo jednoj ažuriranoj izjavi zabilježeno više od jedne izmjene.

U vezi sa sadržajem, dijelovi (A), (D) i (I) su nesumnjivo najčešće mijenjani dijelovi,
s 199, 103 i 64 izmjene za svaki.

161 izjava izmijenjena je kao rezultat opće provjere vjerodostojnosti koja je
provedena unutar okvira novog postupka praćenja, dok je od ukupno 183 zastupnika
službeno zatraženo da razjasne svoje izjave. Ti su zahtjevi poslani u slučajevima u
kojima su izjave bile potpuno prazne, ili su nedostajale informacije u rubrici dio (A)
(profesionalne djelatnosti ili članstva tijekom trogodišnjeg razdoblje prije preuzimanja
dužnosti u Parlamentu), ili su sadržavale nerazumljive informacije.
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Donji grafikon prikazuje raspodjelu (dio po dio) svih promjena do kojih je došlo
tijekom cijele godine.6

Dio (A): profesionalne djelatnosti zastupnika tijekom tri godine prije preuzimanja dužnosti u Parlamentu kao i
sudjelovanje, tijekom tog istog razdoblja, u upravnim odborima ili savjetima poduzeća, nevladinih organizacija,
udruženja ili bilo kojeg drugog pravnog tijela.
Dio (B): plaća primljena za obavljanje dužnosti tijekom mandata u drugom parlamentu.
Dio(C): redovno plaćena djelatnost obavljana istovremeno s izvršavanjem dužnosti zastupnika, koju je zastupnik
obavljao kao zaposlenik ili kao samozaposlena osoba.
Dio (D): sudjelovanje u upravnim odborima i savjetima poduzeća, nevladinim organizacijama, udrugama ili
drugim pravnim tijelima, ili bilo koja relevantna vanjska djelatnost, plaćena ili neplaćena.
Dio (E): svaka povremeno plaćena vanjska djelatnost (uključujući pisanje, predavanje ili davanje stručnih savjeta),
ako ukupna naknada u kalendarskoj godini premašuje 5 000 eura.
Dio (F): udio u poduzeću ili partnerstvu ako to ima moguće posljedice na javnu politiku ili ako zbog takvih udjela
zastupnik ima značajan utjecaj na poslovanje dotičnog tijela,
Dio (G): svaka financijska pomoć ili pomoć u osoblju ili stvarima koju dobivaju uz sredstva koja osigurava
Parlament i koju im u okviru političkog djelovanja dodjeljuju treće osobe, čiji se identitet otkriva.
Dio (H): svaki drugi financijski interes koji bi mogao utjecati na obnašanje dužnosti zastupnika.
Dio (I): sve dodatne informacije koje zastupnik želi dostaviti.

4 UPRAVA

4.1 4.1. Izdavanje "Priručnika o Kodeksu ponašanja zastupnika"

Kako bi se olakšala upotreba Kodeksa ponašanja te zastupnicima pojednostavilo
izvršavanje obveza izvještavanja koje su dužni obaviti, Savjetodavni odbor objavio je
2013. „Priručnik o Kodeksu ponašanja zastupnika” kojim su obuhvaćeni svi referentni
dokumenti i obrasci:
 Kodeks ponašanja;

6 16 promjena zabilježeno je kao N/A u grafikonu; one odgovaraju zastupnicima koji su podnijeli
izmijenjene izjave potpune jednake prethodnima, te onima koji su podnijeli izmjenjene izjave koje
sadržavaju slične podatke kao i prethodne, ali na drugom jeziku.
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 Provedbene mjere za Kodeks ponašanja;
 Vodič za korisnike Kodeksa ponašanja;
 Statut zastupnika i
 obrasci za izjave i obavijesti Kodeksa ponašanja.

4.2 Internetska stranica

Sve informacije koje se odnose na Kodeks ponašanja i djelatnost Savjetodavnog
odbora mogu se trenutno naći na internetskoj stranici Parlamenta, na općoj stranici
namijenjenoj zastupnicima.7

U svom Godišnjem izvješću za 2012. Savjetodavni je odbor istaknuo potrebu za
poboljšanjem sadržaja, postavljanja, vidljivosti i sljedivosti podataka povezanih s
transparentnošću na internetskoj stranici Parlamenta. To je dovelo do pokretanja
internetske stranice „Etika i transparentnost”, koja je posvećena toj temi: jedinstvena
pristupna točka koja objedinjuje dokumente i podatke povezane ne samo s Kodeksom
ponašanja zastupnika nego i s registrom transparentnosti za tijela i organizacije koje
sudjeluju u procesima donošenja europskih politika, s javnim pristupom dokumentima
Parlamenta i s pravilima koje osoblje Parlamenta mora poštovati8.

4.3 Tajništvo Savjetodavnog odbora

Administrativni odjel zastupnika (sa sjedištem u Bruxellesu i Luxembourgu) u
Glavnoj upravi predsjedništva djeluje kao tajništvo Savjetodavnog odjela te je
nadležna služba u skladu s člankom 2., 3. i 4. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europski parlament
Tajništvo, Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Bruxelles
Belgija

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00beb2559e/Grants.html.
8 http://www.europarlpp.ep.ec/aboutparliament/fr/0060f4f133/%C3%89thique-et-transparence.html


