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ĮŽANGA

Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų
klausimais 7 straipsnio 6 dalyje (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių
I priedas) teigiama, kad „Patariamasis komitetas skelbia metinę darbo ataskaitą“.

Ši metinė Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto ataskaita apima
2013 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpį, komitetas ją priėmė 2014 m. vasario
11 d.
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Santrauka

Patariamojo komiteto užduotis – Parlamento pirmininko prašymu vertinti tariamo
pažeidimo atvejus ir teikti EP nariams kodekso aiškinimo ir taikymo rekomendacijas.
EP narių prašymai nagrinėjami konfidencialiai ir EP nariai turi teisę pasikliauti
rekomendacijomis, kurios pateikiamos per 30 dienų.

Didelis žingsnis pirmyn įgyvendinant elgesio kodeksą buvo 2013 m. liepos 1 d.
įsigaliojusios naujos įgyvendinimo priemonės, patvirtintos 2013 m. balandžio 15 d.
Biuro sprendimu. Šiomis priemonėmis ne tik nustatyti nauji oficialiai Parlamentui
atstovaujančių EP narių gautų dovanų deklaravimo ir EP narių dalyvavimo trečiųjų
asmenų organizuojamuose renginiuose deklaracijų teikimo standartai, bet ir įtvirtinta
nuostata dėl EP narių finansinių interesų deklaracijų.

Vėliau kompetentingai administracinei tarnybai atlikus „bendrą patikimumo
patikrinimą“, 161 narys patikslino savo finansinių interesų deklaraciją.

Be to, 257 EP nariai, vykdydami įprastas deklaracijų atnaujinimo pareigas, pateikė
285 atnaujintas deklaracijas. Šiose atnaujintose deklaracijose iš viso buvo 447
pakeitimai, t. y. kai kuriais atvejais vieno atnaujinimo metu padaryta daugiau nei
vienas pakeitimas.

2013 m. gruodžio mėn. Pirmininkas Patariamajam komitetui pateikė devynis tariamo
elgesio kodekso pažeidimo atvejus. Tuo metu, kai skelbiamas šis pranešimas,
Patariamasis komitetas atlieka tyrimą ir savo rekomendacijas Pirmininkui pateiks iki
7-osios kadencijos pabaigos.

Patariamajam komitetui 2012 m. metiniame pranešime paraginus gerinti su skaidrumu
susijusios informacijos pastebimumą ir atsekamumą, 2013 m. lapkričio mėn. Europos
Parlamento interneto svetainėje pradėjo veikti bendras interneto tinklalapis „Etika ir
skaidrumas“.
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1 BENDROSIOS APLINKYBĖS

EP narių elgesio kodeksas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.

Jame išdėstyti pagrindiniai principai, pagal kuriuos EP nariai veikia tik
vadovaudamiesi viešaisiais interesais, dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo,
padorumo, atvirumo, darbštumo, sąžiningumo, atskaitomybės principų ir paiso
Europos Parlamento reputacijos.

Elgesio kodekse apibrėžti interesų konfliktai, nurodyta, kaip EP nariams juos spręsti,
ir numatytos, pavyzdžiui, buvusių EP narių profesinės veiklos taisyklės.

Elgesio kodeksu EP nariai įpareigojami pateikti išsamią savo finansinių interesų
deklaraciją.

EP nariai taip pat privalo deklaruoti savo dalyvavimą trečiųjų asmenų
organizuojamuose renginiuose.

Šios informacijos atskleidimo deklaracijos atspindi elgesio kodekse nustatytas
griežtas skaidrumo taisykles ir standartus. EP narių deklaracijose pateiktą informaciją
galima rasti Parlamento interneto svetainės EP narių asmeninės informacijos
tinklalapiuose.

Laikydamiesi elgesio kodekso įgyvendinimo priemonėse nustatytų sąlygų, EP nariai
taip pat turi pranešti apie oficialiai atstovaujant Parlamentui gautas dovanas. Tokios
dovanos registruojamos dovanų registre.

Jeigu nustatoma, kad kuris nors EP narys pažeidė elgesio kodeksą, Pirmininkas gali
skirti jam nuobaudą. Apie nuobaudą Pirmininkas paskelbia plenariniame posėdyje, ji
visą likusią kadenciją skelbiama matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje.

2 PATARIAMASIS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KLAUSIMAIS

KOMITETAS

2.1 Sudėtis ir uždaviniai

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas įsteigtas pagal elgesio
kodekso 7 straipsnio 1 dalį. Pagal 7 straipsnio 2 dalį komitetą „sudaro 5 nariai,
kuriuos skiria Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje iš Konstitucinių
reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto biurų narių ir koordinatorių,
atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir politinę pusiausvyrą“.
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Patariamojo komiteto nariai yra:

 Carlo CASINI (PPE, Italija);

 Evelyn REGNER (S&D, Austrija);

 Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Švedija);

 Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Vokietija); ir

 Sajjad KARIM (ECR, Jungtinė Karalystė).

Pagal elgesio kodekso 7 straipsnio 3 dalį „Parlamento pirmininkas savo kadencijos
pradžioje taip pat paskiria atsarginius Patariamojo komiteto narius, t. y. po vieną
narį kiekvienai frakcijai, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete“.

Patariamojo komiteto atsarginiai nariai yra:

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Čekija); ir

 Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italija).

Patariamojo komiteto užduotys – Parlamento Pirmininko prašymu vertinti tariamo
pažeidimo atvejus ir teikti Parlamento nariams kodekso aiškinimo ir taikymo
rekomendacijas. EP narių prašymai nagrinėjami konfidencialiai ir EP nariai turi teisę
pasikliauti rekomendacijomis, kurios pateikiamos per 30 dienų.

2.2 Pirmininkavimas

Kaip nustatyta elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalyje, „kiekvienas Patariamojo
komiteto narys eina pirmininko pareigas šešis mėnesius rotacijos tvarka“. Savo
2012 m. kovo 7 d. steigiamajame posėdyje Patariamasis komitetas susitarė, kad „iš
esmės rotacija vyksta atsižvelgiant į Patariamąjį komitetą sudarančių narių frakcijų
dydį mažėjančia tvarka“1.

2012 m. rugpjūčio 30 d.–2013 m. kovo 19 d. Patariamajam komitetui pirmininkavo
Evelyn Regner (S&D). Iki 2013 m. rugsėjo 17 d. jam toliau pirmininkavo Cecilia
Wikström (ALDE), o tada pagal rotaciją šešių mėnesių kadencijai pirmininkavimą
perėmė Gerald Häfner (Verts/ALE).

2.3 Posėdžiai 2013 m.

Patariamasis komitetas 2013 m. posėdžiavo aštuonis kartus.

1 Patariamojo komiteto darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnis.
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Patariamojo komiteto 2013 m. posėdžių kalendorius

Sausio 22 d., antradienis
Vasario 19 d., antradienis
Kovo 19 d., antradienis2

Balandžio 23 d., antradienis
Birželio 18 d., antradienis
Rugsėjo 17 d., antradienis3

Spalio 15 d., antradienis
Gruodžio 17 d., antradienis

2013 m. rugsėjo 17 d. posėdyje Patariamasis komitetas patvirtino savo pirmojo
2014 m. pusmečio posėdžių kalendorių iki rinkimų pertraukos.

Patariamojo komiteto 2014 m. posėdžių kalendorius
(pirmasis pusmetis iki 7-osios Parlamento kadencijos pabaigos)

Sausio 21 d., antradienis
Vasario 11 d., antradienis
Kovo 18 d., antradienis4

Balandžio 15 d., antradienis

2.4 Per metus atlikti darbai

2013 m. Pirmininkas, remdamasis elgesio kodekso 8 straipsnio 1 dalimi, pateikė
Patariamajam komitetui devynis tariamo kodekso pažeidimo atvejus.

Kadangi oficiali pateikimo procedūra įvyko gruodžio mėn., Patariamasis komitetas
šio pranešimo paskelbimo dieną dar tiria šių tariamų pažeidimų aplinkybes.
Remdamasis savo nustatytų faktų išvadomis, Patariamasis komitetas iki 7-osios
kadencijos pabaigos pateiks Pirmininkui rekomendaciją dėl galimo sprendimo.

Per metus Patariamasis komitetas taip pat toliau stengėsi padėti EP nariams tinkamai
aiškinti ir taikyti elgesio kodeksą, kartu kuo labiau sumažindamas administracinę
naštą.

Pirmiausia, remdamasis kodekso 7 straipsnio 4 dalimi, jis per 30 kalendorinių dienų
visiškai konfidencialiai pateikdavo EP nariams rekomendacijas. Tai darydamas jis
toliau kūrė savo paties teisės praktiką. Beje, komitetas dar labiau patikslino kriterijus,

2 Pirmininko rotacija: Cecilia Wikström (ALDE) pirmininkavo po Evelyn Regner (S&D).
3 Pirmininko rotacija: Gerald Häfner (Verts/ALE) pirmininkavo po Cecilios Wikström (ALDE).
4 Pirmininko rotacija: S. Karim (ECR) pirmininkaus po G. Häfner (Verts/ALE).
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pagal kuriuos nustatoma, ar tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai EP nariai veda
trečiųjų asmenų organizuojamus ir apmokamus renginius arba kai EP nariai iš trečiųjų
asmenų gauna paramą, kyla arba gali kilti interesų konfliktas. Komitetas EP nariams
patarė, kaip susidūrus su tokiais atvejais išsamiai ir skaidriai įvykdyti savo
informacijos atskleidimo reikalavimus.

Nuo to laiko, kai 2012 m. kovo mėn. buvo įsteigtas Patariamasis komitetas, iš EP
nariams jo suteiktų praktinių rekomendacijų buvo sudarytas Naudotojo vadovas,
pateiktas Parlamento interneto svetainėje5 visomis oficialiomis kalbomis.

Elgesio kodekse nustatyti skaidrumo reikalavimai yra griežti, tačiau Patariamasis
komitetas ėmėsi iniciatyvos, kad EP nariams tenkanti administracinė našta būtų kuo
lengvesnė. Nuo 2013 m. liepos 1 d. EP nariai, pageidaujantys iš dalies pakeisti savo
finansinių interesų deklaracijas, turi užpildyti jau ne visą formą, o tik tuos formos
skirsnius, kuriuos nori atnaujinti: tai didelis žingsnis paprastesnių procedūrų linkme.
Galiausiai EP nariai turėtų turėti galimybę savo deklaracijas užpildyti, pasirašyti ir
pateikti visiškai elektroniniu būdu. Sprendimą dėl pastarojo patobulinimo priėmė
Patariamasis komitetas, o Pirmininkas jam pritarė. Sprendimą tikimasi įgyvendinti po
2014 m. Europos Parlamento rinkimų.

Galiausiai (tačiau tai ne mažiau svarbu), Patariamasis komitetas 2013 m. balandžio
9 d. Europos Parlamente priėmė naujai paskirtą Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos
etikos pareigūnę (pranc. „déontologue“) Noëlle Lenoir, kuri siekė susipažinti su
informacija apie elgesio kodeksą ir komiteto darbą. Tai, kad N. Lenoir savo pirmajai
faktų nustatymo misijai pasirinko Europos Parlamentą, aiškiai rodo, kad mūsų
institucija pirmauja skatindama patikimą ir skaidrų valdymo modelį.

3 SU ELGESIO KODEKSU SUSIJUSI VEIKLA

3.1 Elgesio kodekso įgyvendinimo priemonės

2013 m. Biuras priėmė elgesio kodekso įgyvendinimo priemones. Jos įsigaliojo
2013 m. liepos 1 d., neturi atgalinio poveikio, jomis patikslinama kodekso 5 straipsnio
dėl „dovanų ir panašios naudos“ taikymo sritis.

Įgyvendinimo priemonėse nustatyta, kad EP nariai turi pranešti Pirmininkui apie bet
kokią oficialiai atstovaujant Parlamentui gautą dovaną. Visos šios dovanos yra
Parlamento nuosavybė. Jos skelbiamos dovanų registre, kuriame pateikiama
informacija apie gavėją, apie tai, kokią funkciją atlikdamas EP narys gavo dovaną,
nurodomas dovanotojas, gavimo data, pateikiamas dovanos aprašas, nuotrauka,
nurodoma jos vertė, kaip ją vertina gavėjas (vertingesnė ji negu 150 EUR, ar ne).
Dovanų registras skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Įgyvendinimo priemonėse taip pat nustatyta, kad EP nariai privalo deklaruoti savo
dalyvavimą trečiųjų asmenų organizuotuose renginiuose, kai EP narių kelionės,
apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas padengia arba tiesiogiai apmoka trečiasis

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC_Users_Guide_draft4web_LT_rev.pdf
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asmuo. Šios deklaracijos skelbiamos kiekvieno EP nario asmeniniame Parlamento
interneto svetainės tinklalapyje.

Be to, įgyvendinimo priemonėse numatyta EP narių finansinių interesų deklaracijų
kontrolės procedūra:

„Jei yra priežasčių manyti, kad deklaracijoje pateikta akivaizdžiai klaidinga, nerimta,
neįskaitoma ar nesuprantama informacija, kompetentinga tarnyba Pirmininko vardu
per pagrįstą laikotarpį atlieka bendrą patikimumo patikrinimą, siekdama išsiaiškinti
padėtį, taip suteikdama Parlamento nariui galimybę reaguoti. Jei atlikus tokį
patikrinimą padėtis nepaaiškėja ir klausimas neišsprendžiamas, Pirmininkas priima
sprendimą dėl tolesnės procedūros pagal elgesio kodekso 8 straipsnį.“

Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimu Vadovybės generalinio direktorato
Parlamento narių administracijos skyrius paskirtas kompetentinga tarnyba šiam
bendram patikimumo patikrinimui Pirmininko pavedimu atlikti.

3.2 EP narių finansinių interesų deklaracijų pateikimas

Kaip nustatyta elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalyje, iš EP narių, kurie pradeda eiti
pareigas per Parlamento kadenciją, finansinių interesų deklaracijas reikalaujama
pateikti per 30 dienų. 2013 m. Pirmininkui buvo pateiktos 28 naujos deklaracijos,
visos per šiuo tikslu nustatytą terminą.

Be to, 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad EP nariai „praneša Parlamento pirmininkui
apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jų deklaracijai, per 30 dienų po tokio
pasikeitimo dienos“.

Per metus 257 EP nariai Pirmininkui pateikė 285 atnaujintas deklaracijas. Skaičių
skirtumas aiškinamas tuo, kad kiekvienas iš 232 EP narių pateikė po vieną iš dalies
pakeistą deklaraciją, 23 EP nariai savo atitinkamas deklaracijas atnaujino du kartus,
vienas EP narys savo deklaracijas atnaujino tris kartus, o vienas – keturis kartus.

Šiose atnaujintose deklaracijose iš viso buvo 447 pakeitimai, t. y. kai kuriais atvejais
vieno atnaujinimo metu padaryta daugiau nei vienas pakeitimas.

Turinio požiūriu A, D ir I skirsniai buvo keičiami dažniausiai, daug dažniau už kitus,
atitinkamai atlikti 199, 103 ir 64 pakeitimai.

161 deklaracija buvo atnaujinta pagal naują kontrolės procedūrą atlikus bendrą
patikimumo patikrinimą, o 183 EP narių buvo oficialiai paprašyta deklaracijas
patikslinti. Šie prašymai buvo teikiami tais atvejais, kai deklaracijos buvo visiškai
tuščios, nebuvo pateikta A skirsnio informacija (trejų metų laikotarpiu prieš pradedant
eiti EP nario pareigas eitos pareigos ir narystės) arba buvo pateikta nesuprantama
informacija.
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Tolesnėje diagramoje matyti visų pakeitimų, atliktų per metus, pasiskirstymas,
pateikiamas iš eilės pagal skirsnius6.
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Repartition by Section of the modifications made by Members

Number of modifications

EP narių atliktų pakeitimų pasiskirstymas pagal skirsnius
Pakeitimų skaičius

A skirsnis: pareigos, eitos trejų metų laikotarpiu prieš pradedant eiti EP nario pareigas, ir to laikotarpio narystė
įmonių, nevyriausybinių organizacijų (NVO), asociacijų ar kitų teisiškai įsteigtų įstaigų valdybose ar komitetuose.
B skirsnis: atlyginimas, gautas už naudojimąsi įgaliojimais kitame parlamente.
C skirsnis: reguliari atlyginama veikla, kurią EP narys vykdo kartu eidamas savo pareigas, nesvarbu, ar kaip
samdomasis darbuotojas, ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo.
D skirsnis: narystė įmonių, NVO, asociacijų ar kitų teisiškai įsteigtų įstaigų valdybose ar komitetuose ar bet kuri
kita aktuali išorinė veikla, nesvarbu, atlyginama ar neatlyginama.
E skirsnis: atlyginama nenuolatinė išorinė veikla (įskaitant rašymą, paskaitų skaitymą ar specialisto konsultacijų
teikimą), jei bendras atlygis viršija 5 000 EUR per kalendorinius metus.
F skirsnis: dalyvavimas įmonėje arba partnerystėje, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šio
dalyvavimo EP narys gali daryti didelę įtaką atitinkamos įstaigos veiklai.
G skirsnis: bet kokia finansinė parama arba parama teikiant materialinę pagalbą ar personalą, kurią greta
Parlamento skirtų išteklių EP narys savo politinei veiklai gauna iš trečiųjų asmenų, nurodant pastarųjų tapatybę.
H skirsnis: bet kokie kiti finansiniai interesai, kurie galėtų turėti poveikio EP nario pareigų vykdymui.
I skirsnis: bet kokia papildoma informacija, kurią EP narys pageidauja pateikti.

4 ADMINISTRAVIMAS

4.1 „Elgesio kodekso knygelės“ paskelbimas

Siekdamas sudaryti geresnes sąlygas naudotis elgesio kodeksu ir praktiškai vykdyti
EP nariams tenkančias pranešimo pareigas, Patariamasis komitetas 2013 m. paskelbė
„Elgesio kodekso knygelę“, į kurią įtraukti visi orientaciniai dokumentai ir formos:

6 16 pakeitimų diagramoje nurodomi kaip N/A; tais atvejais EP nariai pateikė iš dalies pakeistą
deklaraciją, visiškai identišką ankstesniajai, arba pateikė iš dalies pakeistą deklaraciją, kurioje nurodyta
panaši informacija, kaip ir anksčiau, bet kita kalba.
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 Elgesio kodeksas;
 Elgesio kodekso įgyvendinimo priemonės;
 Elgesio kodekso naudotojo vadovas;
 Parlamento narių statutas; ir
 elgesio kodekso deklaracijų ir pranešimų formos.

4.2 Speciali interneto svetainė

Visa informacija, susijusi su elgesio kodeksu ir Patariamojo komiteto veikla,
paskelbta Parlamento interneto svetainės bendrajame tinklalapyje, skirtame EP
nariams7.

Savo 2012 m. metiniame pranešime Patariamasis komitetas pabrėžė, kad Parlamento
interneto svetainėje reikia gerinti su skaidrumu susijusios informacijos turinį,
pateikimą, pastebimumą ir atsekamumą. Šiuo tikslu buvo sukurtas specialus
tinklalapis „Etika ir skaidrumas“: bendra vieta, kurioje pateikiami dokumentai ir
informacija, susiję ne tik su EP narių elgesio kodeksu, bet ir su Europos politikos
formavimo procesuose dalyvaujančių subjektų ir organizacijų skaidrumo registru,
galimybe visuomenei susipažinti su Parlamento dokumentais ir taisyklėmis, kurių turi
laikytis Parlamento darbuotojai8.

4.3 Patariamojo komiteto sekretoriatas

Vadovybės generalinio direktorato Parlamento narių administracijos skyrius (turintis
būstines Briuselyje ir Liuksemburge) veikia kaip Patariamojo komiteto sekretoriatas ir
pagal elgesio kodekso įgyvendinimo priemonių 2, 3, 4 ir 9 straipsnius yra
kompetentinga tarnyba:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europos Parlamentas
Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto sekretoriatas
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Brussels
Belgium

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/0081ddfaa4/MEPs.html
8 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/0060f4f133/Etika-ir-skaidrumas.html


