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ELŐSZÓ

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre
vonatkozó magatartási kódexe (az Európai Parlament eljárási szabályzatának I.
melléklete) 7. cikkének (6) bekezdése kimondja, hogy „a tanácsadó bizottság
tevékenységeiről éves jelentést tesz közzé”.

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság munkájáról szóló éves
jelentés a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozik és a bizottság
2014. február 11-én fogadta el.
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Összefoglaló

A tanácsadó bizottság feladata az állítólagos szabálysértések elnök által továbbított
eseteinek vizsgálata, emellett iránymutatást ad a képviselőknek a kódex
értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A képviselőktől érkező kéréseket
bizalmasan kezelik, és a képviselők jogosultak az iránymutatásra támaszkodni,
amelyet 30 napon belül bocsátanak rendelkezésre.

A magatartási kódex szempontjából jelentős lépés volt a 2013. április 15-i elnökségi
határozattal elfogadott új végrehajtási intézkedések 2013. július 1-jei hatálybalépése.
A Parlamentet hivatalos minőségben képviselő képviselők által kapott ajándékokról
szóló értesítésekre és a képviselők harmadik fél által szervezett eseményeken való
részvételéről szóló nyilatkozatokra vonatkozó új normák meghatározása mellett az
intézkedések bevezettek egy rendelkezést a képviselők pénzügyi érdekeltségeire
vonatkozó nyilatkozatának nyomon követéséről.

Az illetékes adminisztratív szolgálat által később végrehajtott „általános hitelességi
vizsgálat” eredményeképpen 161 képviselő tisztázta a pénzügyi érdekeltségekre
vonatkozó nyilatkozatát.

Ezen túlmenően a naprakésszé tételre vonatkozó rendes kötelezettség részeként 257
képviselő 285 módosított nyilatkozatot nyújtott be. Ezek a módosított nyilatkozatok
összesen 447 változást tartalmaztak, néhány esetben tehát egyetlen módosítás során
több mint egy változásról nyilatkoztak.

Az elnök 2013 decemberében kilenc esetben fordult a tanácsadó bizottsághoz a
magatartási kódex állítólagos megsértése ügyében. Ennek a beszámolónak a
közzététele idején a tanácsadó bizottság vizsgálata még folyamatban van, és az
elnöknek szóló ajánlásokat a hetedik parlamenti ciklus végét megelőzően készítik el.

A tanácsadó bizottság 2012. évi éves jelentésében kérte az átláthatósággal kapcsolatos
információk láthatóságának és nyomon követhetőségének javítását, ami azt
eredményezte, hogy 2013 novemberében az Európai Parlament honlapján elindították
a külön „Ethics & Transparency” (Etika és átláthatóság) internetes oldalt.
+
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1. ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai parlamenti képviselők magatartási kódexe
2012. január 1-jén lépett hatályba.

Vezérelvei között szerepel, hogy a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és
munkájuk során betartják az önzetlenség, feddhetetlenség, nyíltság, szorgalom,
becsületesség, elszámoltathatóság és az intézmény hírnevének tiszteletben tartása
elvét.

A magatartási kódex meghatározza az összeférhetetlenség fogalmát és azt, hogy a
tagállamok hogyan kezeljék azt, továbbá tartalmaz például a volt képviselők szakmai
tevékenységére vonatkozó szabályokat is.

A magatartási kódex előírja a képviselők számára azt is, hogy részletes nyilatkozatot
tegyenek pénzügyi érdekeltségeikről.

A képviselőknek továbbá nyilatkozniuk kell arról, ha harmadik fél által szervezett
eseményeken vesznek részt.

Ezek a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségek tükrözik a magatartási kódexben
rögzített, az átláthatósággal kapcsolatos szigorú szabályokat és előírásokat. A
képviselők nyilatkozataiban található információk megtalálhatók a Parlament
honlapján a képviselők egyéni profiljában.

A képviselőknek a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseiben rögzített
feltételeknek megfelelően be kell jelenteniük az olyan alkalmakkor kapott
ajándékokat is, amikor hivatalos minőségükben képviselik a Parlamentet. Ezeket az
ajándékokat bevezetik az ajándékok nyilvántartásába.

A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. A
képviselővel szemben kiszabott szankciókat az elnök a plenáris ülésen kihirdeti, és
azokat a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzéteszik.

2. A KÉPVISELŐK MAGATARTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ

BIZOTTSÁG

2.1. Összetétel és feladatok

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságot a magatartási kódex 7.
cikkének (1) bekezdése alapján hozták létre. A 7. cikk (2) bekezdése szerint a
tanácsadó bizottság „öt tagból áll, akiket az elnök hivatali ideje kezdetén az
Alkotmányügyi Bizottság és a Jogi Bizottság elnökségi tagjai és koordinátorai közül a
képviselők tapasztalata és a politikai kiegyensúlyozottság figyelembevételével nevez
ki”.
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A tanácsadó bizottság tagjai:

 Carlo CASINI (PPE, Olaszország);

 Evelyn REGNER (S&D, Ausztria);

 Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Svédország);

 Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Németország);

 Sajjad KARIM (ECR, Egyesült Királyság).

A magatartási kódex 7. cikkének (3) bekezdése szerint „az elnök hivatali ideje
kezdetén a tanácsadó bizottságban nem képviselt képviselőcsoportok mindegyikéből
egy-egy képviselőt kiválasztva tartaléktagokat is kijelöl a tanácsadó bizottságba”.

A tanácsadó bizottság tartaléktagjai:

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Cseh Köztársaság); és

 Francesco Enrico SPERONI (EFD, Olaszország).

A tanácsadó bizottság feladata az állítólagos szabálysértések elnök által továbbított
eseteinek vizsgálata, emellett iránymutatást ad a képviselőknek a kódex
értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A képviselőktől érkező kéréseket
bizalmasan kezelik, és a képviselők jogosultak erre az iránymutatásra támaszkodni,
amelyet 30 napon belül bocsátanak rendelkezésre.

2.2. Elnökség

A magatartási kódex 7. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy „a tanácsadó
bizottság minden egyes tagja rotációs alapon, hat hónapig tölti be az elnöki
tisztséget”.
2012. március 7-i alakuló ülésén a tanácsadó bizottság úgy határozott, hogy „a
rotáció elvben azon képviselőcsoportok méretének csökkenő sorrendjét követi,
amelyeknek a tanácsadó bizottságot alkotó képviselők tagjai”1. Evelyn Regner (S&D)
2012. augusztus 30-tól 2013. március 19-ig töltötte be a tanácsadó bizottság elnöki
tisztségét. Őt Cecilia Wikström (ALDE) követte 2013. szeptember 17-ig, amikor
Gerald Häfner (Verts/ALE) vette át a rotációs alapokon működő elnöki tisztséget egy
hat hónapos ciklusra.

2.3. 2013. évi ülések

A tanácsadó bizottság 2013-ban nyolc alkalommal ülésezett.

1 A tanácsadó bizottság eljárási szabályzata, 3. cikk
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A tanácsadó bizottság 2013. évi üléseinek naptára

január 22., kedd
február 19., kedd
március 19., kedd 2

április 23., kedd
június 18., kedd
szeptember 17., kedd 3

október 15., kedd
december 17., kedd

2013. szeptember 17-i ülésén a tanácsadó bizottság elfogadta a 2014 első félévére – a
választási szünetig tartó időszakra – vonatkozó ülések naptári rendjét.

A tanácsadó bizottság 2014. évi üléseinek naptára
(1. félév   a hetedik parlamenti ciklus végéig)

január 21., kedd
február 11., kedd
március 18., kedd 4

április 15., kedd

2.4. Az év során elvégzett munka

2013-ban kilenc esetben fordult az elnök a tanácsadó bizottsághoz a magatartási
kódex állítólagos megsértése ügyében, a magatartási kódex 8. cikke (1) bekezdésének
megfelelően.

Mivel az előterjesztési eljárásra decemberben került sor, a jelentés közzétételének
időpontjában a tanácsadó bizottság még vizsgálja ezeknek az állítólagos
szabálysértéseknek a körülményeit. Az eredményekből levont következtetések alapján
a tanácsadó bizottság a hetedik parlamenti ciklus végét megelőzően ajánlásokat tesz
az elnöknek egy lehetséges határozatról.

A tanácsadó bizottság emellett az év során folytatta törekvéseit és támogatta a
képviselőket a magatartási kódex helyes értelmezésében és végrehajtásában,
miközben az adminisztratív terheket a lehetséges mértékig csökkentette.

2 Elnökváltás: Cecilia Wikström (ALDE) vette át az elnökséget Evelyn Regnertől (S&D).
3 Elnökváltás: Cecilia Wikströmtől (ALDE) Gerald Häfner (Verts/ALE) vette át az elnökséget.
4 Elnökváltás: Häfnert (Verts/ALE) Karim (ECR) fogja váltani.



7

Mindenekelőtt a kódex 7. cikkének (4) bekezdésével összhangban 30 naptári napon
belül, az eseteket teljesen bizalmasan kezelve iránymutatást adott a képviselőknek.
Ezzel folytatta saját joggyakorlatának kiépítését. Tovább pontosította a különböző
helyzetekben fennálló tényleges vagy esetleges összeférhetetlenség meghatározására
vonatkozó feltételeket, például olyan esetekben, amikor a képviselők harmadik fél
által szervezett és finanszírozott politikai események házigazdái vagy harmadik féltől
kapnak támogatást. A bizottság tanácsot adott a képviselőknek abban, hogy ilyen
helyzetekben hogyan tudnak teljes mértékben és átlátható módon megfelelni a
nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségeiknek.

Mivel a tanácsadó bizottságot 2012 márciusában hozták létre, a képviselőknek
nyújtott gyakorlati iránymutatásokból összeállítottak egy felhasználói útmutatót,
amely valamennyi hivatalos nyelven megtalálható a Parlament honlapján 5

A magatartási kódexben az átláthatóságra vonatkozóan megfogalmazott
követelmények szigorúak, a tanácsadó bizottság azonban arra törekedett, hogy a
képviselőkre továbbra is minél kevesebb teher háruljon. 2013. július 1. óta a pénzügyi
érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatát módosítani kívánó képviselőknek nem kell a
teljes formanyomtatvány kitöltetniük, csak az(oka)t a ponto(ka)t, amelye(ke)t
frissíteni akarnak: ez jelentős előrelépést jelent a folyamatok egyszerűsítésében.
Végeredményben a képviselőknek lehetőséget kellene nyújtani arra, hogy
nyilatkozatukat teljes mértékben elektronikusan töltsék ki, írják alá és nyújtsák be. Ez
utóbbi változtatásról a tanácsadó bizottság döntött és az elnyerte az elnök támogatását
is. Megvalósítására várhatóan a 2014-es európai választásokat követően kerül sor.

Végül, de nem utolsósorban a tanácsadó bizottság 2013. április 9-én üdvözölte az
Európai Parlamentben Noëlle Lenoirt, a francia nemzetgyűlés újonnan kinevezett
etikai biztosát (déontologue), aki tájékoztatást kért a magatartási kódexről és a
bizottság munkájáról. Az a tény, hogy Leonir biztos első tényfeltáró megbízatásának
helyszínéül az Európai Parlamentet választotta, egyértelműen mutatja, hogy
intézményünk élen jár a kiegyensúlyozott és átlátható kormányzási modell
támogatásában.

3. A MAGATARTÁSI KÓDEXHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A magatartási kódex végrehajtási intézkedései

2013. április 15-én az elnökség elfogadta a magatartási kódex végrehajtási
intézkedéseit. Az intézkedések 2013. július 1-jén léptek hatályba – nem rendelkeznek
visszaható hatállyal és céljuk a kódex „ajándékokról és hasonló juttatásokról” szóló
5. cikke hatáskörének egyértelműsítése.

A végrehajtási intézkedések meghatározzák, hogy a képviselőknek tájékoztatni kell az
elnököt minden olyan ajándékról, amelyben a Parlament hivatalos képviseletében
eljárva részesülnek. Ezek az ajándékok mind a Parlament tulajdonát képezik. Az
ajándékokat az ajándékok nyilvántartásában közzéteszik, feltüntetve az ajándékot
kapó képviselő nevét és azt, hogy milyen minőségben kapta az ajándékot, az

5 http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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adományozót, az átvétel időpontját, az ajándék leírását és fényképét, és a
megajándékozott által becsült értékét (150 eurónál több vagy kevesebb). Az
ajándékok nyilvántartását a Parlament honlapján teszik közzé.

A végrehajtási intézkedések meghatározzák azt is, hogy a képviselőknek
nyilatkozniuk kell minden olyan eseményen való részvételükről, amelyet harmadik fél
szervez, és amely esetében a képviselők utazási, tartózkodási és szállásköltségeit,
illetve e költségek közvetlen kifizetését harmadik fél fedezi. A nyilatkozatokat a
képviselőknek a Parlament honlapján található egyéni oldalán teszik közzé.

Emellett a végrehajtási rendelkezések előírják a képviselők pénzügyi érdekeltségeire
vonatkozó nyilatkozatának nyomon követési eljárását is:

„Amennyiben okkal feltételezhető, hogy valamely nyilatkozat nyilvánvalóan hibás,
vagy komolytalan, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen információt tartalmaz, az
illetékes szolgálat az elnök nevében ésszerű határidőn belül általános hitelességi
vizsgálatot hajt végre a tisztázás érdekében, amelynek során lehetőséget ad a
képviselőnek a válaszadásra. Amennyiben e vizsgálat révén az ügyet nem sikerül
tisztázni és megoldani, az elnök a magatartási kódex 8. cikkével összhangban határoz
a további eljárásról.”

A Parlament főtitkárának döntése alapján az Elnökségi Főigazgatóság Képviselői
Adminisztrációs Osztályát jelölték ki felelős szolgálatként, hogy az elnök nevében az
általános hitelességi vizsgálatot végrehajtsa.

3.2. A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatának
benyújtása

A magatartási kódex 4. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a parlamenti ciklus
közben mandátumot szerzett képviselőknek 30 napon belül be kell nyújtaniuk a
pénzügyi érdekeltségeikre vonatkozó nyilatkozatukat. 2013-ban 28 új nyilatkozatot
nyújtottak be az elnöknek, mindegyiket a megadott határidőn belül.

A magatartási kódex 4. cikkének (1) bekezdése szerint a képviselők „az egyes
változásokat követő 30 napon belül értesítik az elnököt a nyilatkozatukban történt
bármilyen változásról”.

Az év során 257 képviselő összesen 285 módosított nyilatkozatot nyújtott be az elnök
részére. A két szám közötti eltérés azzal magyarázható, hogy 232 képviselő fejenként
egy módosított nyilatkozatot nyújtott be, azonban 23 képviselő kétszer, egy képviselő
három különböző alkalommal és egy képviselő négy különböző alkalommal frissítette
a nyilatkozatát.

Ezek a módosított nyilatkozatok összesen 447 változást tartalmaztak, néhány esetben
tehát egyetlen módosítás során több mint egy változásról nyilatkoztak.

A tartalmat illetően leggyakrabban az (A), (D) és (I) pontot módosították, 199, 103,
illetve 64 alkalommal.
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Az új ellenőrzési eljárás keretében végrehajtott általános hitelességi vizsgálat során
összesen 183 képviselőt kértek fel hivatalosan nyilatkozatuk tisztázására és ennek
eredményeképpen 161 nyilatkozatot módosítottak. Hivatalos felkérésre azokban az
esetekben került sor, ha a nyilatkozatot teljesen üresen hagyták, az (A) pontba (a
parlamenti tisztsége megkezdését megelőző három évben során betöltött
foglalkozások és tisztségek) nem kerültek adatok vagy a feltüntetett információk
értelmezhetetlenek voltak.

Az alábbi ábra az év során benyújtott módosítások eloszlását mutatja pontról pontra6.

0
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200

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

Repartition by Section of the modifications made by Members

Number of modif ications

Repartition by Section of the modifications made by
Members

A képviselők módosításainak eloszlása pontok
szerint

Number of modifications Módosítások száma
N/A N/A

(A) pont: a képviselő parlamenti tisztsége megkezdését megelőző három évben végzett foglalkozásai, valamint az
ezen időszak alatt vállalatok, nem kormányzati szervezetek, egyesületek vagy más, jogszabály által létrehozott
szervek testületeiben vagy bizottságaiban betöltött tisztsége.
(B) pont: másik parlamentben fennálló képviselői megbízatás révén befolyó jövedelem.
(C) pont: javadalmazással járó tevékenység, amelyet a képviselő megbízatása gyakorlása mellett akár
alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként betölt.
(D) pont: vállalatok, nem kormányzati szervek, egyesületek vagy más, jogszabály által létrehozott szervek
testületeiben vagy bizottságaiban viselt tisztség, és bármilyen külső, javadalmazott vagy javadalmazással nem járó
tevékenység.
(E) pont: alkalmankénti, díjazással járó külső tevékenység (írói, előadói tevékenység vagy szaktanácsadás),
amennyiben a teljes díjazás összege egy naptári évben meghaladja az 5000 eurót.
(F) pont: bármilyen vállalati részesedés vagy tulajdonrész, amennyiben annak lehetséges közpolitikai vonatkozásai
vannak, illetve amennyiben a részesedés jelentős befolyást biztosít a képviselő számára az adott testület ügyei
felett.
(G) pont: pénzbeli, személyes vagy természetbeni juttatás, amelyet a képviselő a Parlament által biztosított
juttatásán felül politikai tevékenységéért harmadik féltől kap, akinek kilétét közölnie kell.
(H) pont: bármilyen más pénzügyi érdekeltség, amely a képviselőt feladatainak teljesítése során befolyásolhatja.
(I) pont: Egyéb kiegészítő információ.

6 Az ábrán 16 módosítás „N/A” jelzéssel szerepel; ezek azokhoz a képviselőkhöz tartoznak, akik az
előzővel teljesen megegyező nyilatkozatot nyújtottak be, illetve azokhoz, akik az előző nyilatkozatban
található információkkal megegyező információkat nyújtottak be a módosításban, csak más nyelven.
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4. IGAZGATÁS

4.1. A magatartási kódexről szóló kiadvány közzététele

A magatartási kódex alkalmazásának és a képviselők jelentési kötelezettségei
gyakorlati teljesítésének megkönnyítése érdekében a tanácsadó bizottság 2013-ban
közzétett egy kiadványt a magatartási kódexről, amely tartalmazza az összes
referenciadokumentumot és formanyomtatványt:
 a magatartási kódex;
 a magatartási kódex végrehajtási intézkedései;
 a magatartási kódex felhasználói útmutatója;
 a képviselők statútuma; és
 a magatartási kódexben szereplő nyilatkozatok/bejelentések formanyomtatványai.

4.2. Külön honlap

A magatartási kódexszel és a tanácsadó bizottság tevékenységével kapcsolatos
valamennyi információ a Parlament honlapjának képviselőkkel foglalkozó általános
oldalán található meg7.

A 2012. évi éves jelentésében a tanácsadó bizottság kiemelte, hogy javítani kell a
Parlament honlapján az átláthatósággal kapcsolatosan található információk tartalmát,
elhelyezését, láthatóságát és nyomon követhetőségét. Mindez egy külön honlap
(„Ethics and Transparency”) létrehozását eredményezte: itt egyetlen kattintással
elérhetők nemcsak a képviselők magatartási kódexével, hanem az európai
döntéshozatali folyamatokban részt vevő testületekre és szervezetekre vonatkozó
átláthatósági nyilvántartással, a Parlament dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáféréssel és a Parlament személyzetére nézve kötelező szabályokkal kapcsolatos
dokumentumok és információk is8.

4.3. A tanácsadó bizottság titkársága

Az Elnökségi Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya (székhelye
Brüsszelben és Luxembourgban található) jár el a tanácsadó bizottság titkárságaként
és a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseinek 2., 3., 4. és 9. cikke szerint az
illetékes szolgálatként is:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Európai Parlament
Titkárság, A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Brussels
Belgium

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


