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PRIEKŠVĀRDS

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksa finansiālo interešu un interešu konfliktu
jomā (Eiropas Parlamenta Reglamenta I pielikums) 7. panta 6. punktā ir noteikts, ka
„Padomdevēja komiteja publicē gada ziņojumu par savu darbību”.

Gada ziņojums par Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos darbību
aptver laikposmu no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, un to komiteja
pieņēma 2014. gada 11. februārī.

Satura rādītājs

1. Vispārīga informācija

2. Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos
2.1. Sastāvs un uzdevumi
2.2. Priekšsēdētājs
2.3. 2013. gada sanāksmes
2.4. Gada laikā paveiktais darbs

3. Ar Rīcības kodeksu saistītās darbības
3.1. Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumi
3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana

4. Administrācija
4.1. „Rīcības kodeksa bukleta” publicēšana
4.2. Īpašā tīmekļa vietne
4.3. Padomdevējas komitejas sekretariāts



3

Kopsavilkums

Padomdevējas komitejas uzdevums ir novērtēt iespējamos pārkāpumus, par kuriem
ziņo priekšsēdētājs, un sniegt deputātiem norādījumus kodeksa interpretēšanā un
īstenošanā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti konfidenciāli, un deputātiem ir tiesības
balstīties uz šiem norādījumiem, kurus sniedz 30 dienu laikā.

Ievērojams progress attiecībā uz Rīcības kodeksu bija jaunu īstenošanas noteikumu,
kas ar Prezidija lēmumu tika pieņemti 2013. gada 15. aprīlī, stāšanās spēkā
2013. gada 1. jūlijā. Līdzās jaunu standartu noteikšanai attiecībā uz paziņošanu par
dāvanām, ko deputāti saņēmuši, oficiāli pārstāvot Parlamentu, un attiecībā uz
deputātu deklarācijām par dalību pasākumos, ko organizē trešās puses, šie noteikumi
ietver nosacījumu par deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroli.

Pēc sekojošās kompetentā administratīvā dienesta veiktās „vispārējās ticamības
pārbaudes” 161 deputāts precizēja savu finansiālo interešu deklarāciju.

Turklāt 257 deputāti iesniedza 285 atjauninātas deklarācijas, veicot parasto
atjaunināšanas pienākumu. Šajās atjauninātajās deklarācijās kopā bija 447 izmaiņas,
proti, dažos gadījumos vienā atjaunināšanā tika mainīta vairāk nekā viena
informācijas vienība.

Priekšsēdētājs 2013. gada decembrī ziņoja Padomdevējai komitejai par deviņiem
iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu gadījumiem. Šī ziņojuma publicēšanas laikā
Padomdevēja komiteja veic pārbaudi, un tās ieteikumi priekšsēdētājam tiks sniegti
līdz 7. sasaukuma pilnvaru beigām.

Savā 2012. gada ziņojumā Padomdevēja komiteja aicināja uzlabot ar pārredzamību
saistītās informācijas redzamību un izsekojamību, un, atsaucoties uz to, 2013. gada
novembrī tika laista klajā „Ētikas un pārredzamības” tīmekļa lapa Eiropas Parlamenta
tīmekļa vietnē.
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Tajā ir noteikti vadošie principi, kas paredz, ka deputāti rīkojas tikai sabiedrības
interesēs un darbā ievēro neitralitāti, integritāti, atklātību, rūpību, godīgumu un
pārskatatbildību, kā arī respektē iestādes reputāciju.

Rīcības kodeksā ir definēts interešu konflikts un tas, kā deputātiem šādā gadījumā ir
jārīkojas, kā arī tajā ir ietverti noteikumi, piemēram, par bijušo deputātu
profesionālajām aktivitātēm.

Rīcības kodeksā ir noteikts pienākums deputātiem iesniegt detalizētu finansiālo
interešu deklarāciju.

Deputātiem ir arī jādeklarē sava dalība pasākumos, ko organizē trešās puses.

Šie informācijas sniegšanas pienākumi atspoguļo Rīcības kodeksa stingros
noteikumus un standartus attiecībā uz pārredzamību. Deputātu deklarācijās sniegtā
informācija ir pieejama viņu individuālajās profila lapās Parlamenta tīmekļa vietnē.

Deputātiem ir arī jāziņo par dāvanām, ko viņi saņēmuši, oficiāli pārstāvot Parlamentu,
saskaņā ar Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.
Šādas dāvanas dokumentē dāvanu reģistrā.

Rīcības kodeksa pārkāpuma gadījumā Parlamenta priekšsēdētājs var noteikt sankcijas
jebkuram deputātam. Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo par minēto
sankciju, un informācija par to ir publiski pieejama Parlamenta tīmekļa vietnē līdz
sasaukuma beigām.

2. PADOMDEVĒJA KOMITEJA DEPUTĀTU RĪCĪBAS JAUTĀJUMOS

2.1 Sastāvs un uzdevumi

Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos tika izveidota ar Rīcības kodeksa
7. panta 1. punktu. Saskaņā ar 7. panta 2. punktu komitejā ir „pieci deputāti, kurus,
ņemot vērā deputātu pieredzi un politisko līdzsvaru, Parlamenta priekšsēdētājs savu
pilnvaru sākumā ieceļ no Konstitucionālo jautājumu komitejas un Juridiskās
komitejas prezidiju locekļu un koordinatoru vidus”.

Padomdevējas komitejas locekļi ir:

 Carlo Casini (PPE, Itālija);

 Evelyn Regner (S&D, Austrija);
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 Cecilia Wikström (ALDE, Zviedrija);

 Gerald Häfner (Verts/ALE, Vācija), kā arī

 Sajjad Karim (ECR, Apvienotā Karaliste).

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 3. punktu „Parlamenta priekšsēdētājs savu
pilnvaru sākumā ieceļ arī Padomdevējas komitejas rezerves locekļus, proti, vienu no
katras politiskās grupas, kas nav pārstāvēta Padomdevējā komitejā”.

Padomdevējas komitejas rezerves locekļi ir:

 Jiří Maštálka (GUE, Čehijas Republika) un

 Francesco Enrico Speroni (EFD, Itālija).

Padomdevējas komitejas uzdevums ir novērtēt iespējamos pārkāpumus, par kuriem
ziņo priekšsēdētājs, un sniegt deputātiem norādījumus par kodeksa interpretēšanu un
īstenošanu. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti konfidenciāli, un deputātiem ir
tiesības balstīties uz šiem norādījumiem, kurus sniedz 30 dienu laikā.

2.2 Priekšsēdētājs

Kā noteikts Rīcības kodeksa 7. panta 2. punktā, „katrs Padomdevējas komitejas
loceklis uzņemas tās vadību uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā”. Izveidošanas
sanāksmē, kas notika 2012. gada 7. martā, Padomdevēja komiteja vienojās, ka
„principā rotācija notiek lejupejošā secībā atkarībā no to politisko grupu lieluma,
kuru locekļi veido Padomdevēju komiteju”1.

Evelyn Regner (S&D) vadīja Padomdevēju komiteju no 2012. gada 30. augusta līdz
2013. gada 19. martam. Cecilia Wikström (ALDE) viņai sekoja šajā amatā līdz
2013. gada 17. septembrim, kad Gerald Häfner (Verts/ALE) uz sešu mēnešu termiņu
pārņēma rotējošo vadību.

2.3 2013. gada sanāksmes

Padomdevēja komiteja 2013. gadā tikās astoņas reizes.

1 Padomdevējas komitejas Reglaments, 3. pants.
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Padomdevējas komitejas 2013. gada sanāksmju kalendārs

Otrdiena, 22. janvāris
Otrdiena, 19. februāris
Otrdiena, 19. marts2

Otrdiena, 23. aprīlis
Otrdiena, 18. jūnijs
Otrdiena, 17. septembris3

Otrdiena, 15. oktobris
Otrdiena, 17. decembris

Padomdevēja komiteja 2013. gada 17. septembra sanāksmē pieņēma savu sanāksmju
kalendāru 2014. gada pirmajam semestrim līdz vēlēšanu pārtraukumam.

Padomdevējas komitejas 2014. gada sanāksmju kalendārs
(1. semestris — līdz Parlamenta 7. sasaukuma beigām)

Otrdiena, 21. janvāris
Otrdiena, 11. februāris
Otrdiena, 18. marts4

Otrdiena, 15. aprīlis

2.4 Gada laikā paveiktais darbs

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 8. panta 1. punktu priekšsēdētājs 2013. gadā informēja
Padomdevēju komiteju par deviņiem iespējamiem Rīcības kodeksa pārkāpumu
gadījumiem.

Tā kā oficiālā izskatīšanas procedūra notika decembrī, šā ziņojuma publicēšanas laikā
Padomdevēja komiteja joprojām pārbauda iespējamo pārkāpumu apstākļus.
Pamatojoties uz tās konstatējumu secinājumiem, Padomdevēja komiteja līdz
7. sasaukuma pilnvaru beigām sniegs priekšsēdētājam ieteikumu par iespējamu
lēmumu.

Gada laikā Padomdevēja komiteja arī turpināja palīdzēt deputātiem Rīcības kodeksa
pareizā interpretācijā un īstenošanā, maksimāli atvieglojot administratīvo slogu.

Pirmkārt, tā deputātiem 30 kalendāro dienu laikā pilnīgi konfidenciāli sniedza
norādījumus saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punktu. Tādējādi tā turpināja

2 Sēdes vadītāju rotācija — Cecilia Wikström (ALDE) pārņēma vadību no Evelyn Regner (S&D).
3 Sēdes vadītāju rotācija — Gerald Häfner (Verts/ALE) pārņēma vadību no Cecilia Wikström (ALDE).
4 Sēdes vadītāju rotācija — Sajjad Karim (ECR) pārņems vadību no Gerald Häfner (Verts/ALE).
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veidot savu jurisprudenci. Jo īpaši tā sīkāk paskaidroja kritērijus, saskaņā ar kuriem
nosaka faktiska vai potenciāla interešu konflikta pastāvēšanu vai nepastāvēšanu
dažādās situācijās, piemēram, gadījumos, kad deputāti vada politiskus pasākumus, ko
citādi organizē vai par tiem maksā trešās puses, vai kad deputāti saņem atbalstu no
trešām pusēm. Komiteja sniedza konsultācijas deputātiem par to, kā visaptveroši un
pārredzami izpildīt savus informācijas sniegšanas pienākumus, saskaroties ar šādām
situācijām.

Ņemot vērā, ka Padomdevēja komiteja tika izveidota 2012. gada martā, praktiskās
vadlīnijas, ko tā sniedza deputātiem, ir apkopotas lietotāja ceļvedī, kas pieejams
Parlamenta tīmekļa vietnē5 visās oficiālajās valodās.

Pārredzamības prasības, kas noteiktas Rīcības kodeksā, ir stingras, taču Padomdevēja
komiteja ir centusies deputātu administratīvo slogu maksimāli atvieglot. Kopš
2013. gada 1. jūlija deputātiem, kas vēlas grozīt savu finansiālo interešu deklarāciju, ir
tikai jāaizpilda tā(-s) veidlapas iedaļa(-s), ko viņi vēlas atjaunināt, un ne vairs visa
veidlapa — tas ir ievērojams panākums ceļā uz vienkāršākām procedūrām. Galu galā,
deputātiem būtu jābūt iespējai aizpildīt, parakstīt un iesniegt savas deklarācijas pilnībā
elektroniskā veidā. Padomdevēja komiteja ir nolēmusi par pēdējo minēto uzlabojumu
un saņēmusi priekšsēdētāja atbalstu. Plānots, ka tas tiks ieviests pēc Eiropas
Parlamenta 2014. gada vēlēšanām.

Visbeidzot, Padomdevēja komiteja 2013. gada 9. aprīlī uzņēma Eiropas Parlamentā
Francijas Nacionālās asamblejas jauniecelto pilnvaroto personu ētikas jomā Noëlle
Lenoir, kas vēlējās iegūt informāciju par Rīcības kodeksu un komitejas darbu. Fakts,
ka pirmajai informācijas vākšanas vizītei Noëlle Lenoir izvēlējās Eiropas Parlamentu,
skaidri parāda to, ka mūsu iestāde ir līdere pareiza un pārredzama pārvaldības modeļa
sekmēšanas jomā.

3. AR RĪCĪBAS KODEKSU SAISTĪTĀS DARBĪBAS

3.1 Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumi

Prezidijs 2013. gada 15. aprīlī pieņēma Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumus. Tie
stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā — bez atpakaļejoša spēka, skaidrojot kodeksa
5. panta par „dāvanām vai līdzīgiem labumiem” darbības jomu.

Īstenošanas noteikumos ir noteikts, ka deputātiem jāziņo priekšsēdētājam par jebkuru
dāvanu, ko tie saņēmuši, oficiāli pārstāvot Parlamentu. Visas šīs dāvanas ir
Parlamenta īpašums. Tās tiek publiskotas dāvanu reģistrā, kurā ietverta informācija
par saņēmēju, par to, kādā statusā deputāts to saņēma, par dāvinātāju, saņemšanas
datumu, kā arī apraksts un dāvanas fotogrāfija, un norāde par tās vērtību, kā to
novērtējis saņēmējs (dārgāka vai lētāka par EUR 150). Šis dāvanu reģistrs ir publicēts
Parlamenta tīmekļa vietnē.

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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Īstenošanas noteikumos ir arī noteikts, ka deputātiem ir pienākums, iesniedzot īpašu
deklarāciju, informēt par dalību trešo personu rīkotos pasākumos, ja trešās personas
atlīdzina viņu ceļa un uzturēšanās izdevumus vai veic tiešus šādu izdevumu
atmaksājumus. Šī deklarācija tiek publicēta katra deputāta atsevišķajā lapā Parlamenta
tīmekļa vietnē.

Turklāt īstenošanas noteikumos paredzēta deputātu finansiālo interešu deklarāciju
kontroles procedūra:

„Ja ir pamats uzskatīt, ka deklarācijā iekļautā informācija ir nepārprotami kļūdaina,
neprecīza, nesalasāma vai nesaprotama, kompetentais dienests precizitātes nolūkā
un, rīkojoties priekšsēdētāja vārdā, veic vispārēju ticamības pārbaudi un to dara
pienācīgā termiņā, lai dotu deputātam iespēju paust savu nostāju. Ja pēc šādas
pārbaudes skaidrība netiek gūta un jautājums netiek atrisināts, priekšsēdētājs pieņem
lēmumu par turpmāku procedūru saskaņā ar Rīcības kodeksa 8. pantu.”

Ar Parlamenta ģenerālsekretāra lēmumu Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu
administrācijas nodaļa ir iecēlusi kompetento dienestu, kas priekšsēdētāja vārdā veic
šīs vispārējās ticamības pārbaudes.

3.2 Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana

Kā noteikts Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktā, deputāti, kuru pilnvaras sākas
sasaukuma darbības laikā, finansiālo interešu deklarācijas iesniedz 30 dienu laikā pēc
pienākumu izpildes sākšanas. Priekšsēdētājam 2013. gadā tika iesniegtas 28 jaunas
deklarācijas, katra no tām tika iesniegta noteiktajā laikposmā.

Turklāt 4. panta 1. punktā ir paredzēts, ka deputāti „informē priekšsēdētāju par visām
viņu deklarāciju ietekmējošām izmaiņām 30 dienu laikā pēc tam, kad tās notikušas”.

Visa gada laikā priekšsēdētājam tika iesniegtas 257 deputātu 285 atjauninātas
deklarācijas. Atšķirības skaitļos izskaidrojamas ar faktu, ka 232 deputāti iesniedza
katrs vienu deklarācijas grozījumu, taču 23 deputāti savas deklarācijas atjaunināja
divreiz, viens deputāts atjaunināja savu deklarāciju trīs reizes, un viens deputāts
atjaunināja savu deklarāciju četras reizes.

Šajās atjauninātajās deklarācijās kopā bija 447 izmaiņas, proti, dažos gadījumos vienā
atjaunināšanā tika mainīta vairāk nekā viena informācijas vienība.

Būtībā ar ievērojamu pārsvaru visvairāk mainītās bija (A), (D) un (I) sadaļas ar
attiecīgi 199, 103 un 64 izmaiņām.

161 deklarācija tika atjaunināta pēc vispārējās ticamības pārbaudes, kas tika veikta
jaunās kontroles procedūras ietvaros, kad kopumā 183 deputātiem tika oficiāli lūgts
precizēt savas deklarācijas. Šīs prasības tika piemērotas, ja deklarācijas bija pilnīgi
tukšas, nebija aizpildīta (A) sadaļa (profesionālā darbība un līdzdalība trīs gadu
periodā līdz pienākumu izpildes sākšanai Parlamentā) vai tajās bija ietverta
nesaprotama informācija.
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Diagrammā var redzēt visa gada laikā veikto izmaiņu sadalījumu pa sadaļām.6

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

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

Repartition by Section of the modifications made by Members

Number of modifications

Sadalījums pēc deputātu veikto grozījumu
sadaļām

Grozījumu skaits

(A) sadaļa: profesionālā darbība trīs gadu laikā, pirms deputāts sāka pildīt pienākumus Parlamentā, un līdzdalība
šajā laikā uzņēmumu, NVO, asociāciju vai jebkādu citu juridiski dibinātu struktūru padomēs vai valdēs.
(B) sadaļa: alga, kas saņemta, īstenojot pilnvaras citā parlamentā.
(C) sadaļa: regulāra atalgota darbība, kas tiek veikta līdzās deputāta pienākumiem, gan algota darbinieka, gan
pašnodarbinātas personas statusā.
(D) sadaļa: līdzdalība uzņēmumu, NVO, asociāciju vai jebkādu citu juridiski dibinātu struktūru padomēs vai
valdēs vai arī jebkāda cita darbība, kas tiek veikta ārpus Parlamenta, saņemot atalgojumu vai bez tā.
(E) sadaļa: atalgota gadījuma rakstura darbība ārpus Parlamenta (tostarp literārā darbība, lekciju lasīšana vai
eksperta darbs), ja kopējais atalgojums kalendārajā gadā pārsniedz EUR 5000.
(F) sadaļa: līdzdalība uzņēmumā vai partnerība, ja ir iespējama ietekme uz rīcībpolitiku vai ja šī līdzdalība
deputātam ļauj būtiski ietekmēt attiecīgās struktūras darījumus.
(G) sadaļa: jebkāda finansiāla palīdzība vai palīdzība saistībā ar darbiniekiem vai materiālajiem līdzekļiem, kuru
deputāts papildus Parlamenta atbalstam saņem no trešām personām saistībā ar savu politisko darbību, norādot šīs
trešās personas.
(H) sadaļa: jebkādas citas finanšu intereses, kas varētu ietekmēt deputāta pienākumu pildīšanu.
(I) sadaļa: jebkura cita papildinformācija, ko deputāts vēlas sniegt.

6 Grafikā 16 grozījumi norādīti kā neesoši; tie attiecas uz deputātiem, kas iesniedza grozītu deklarāciju,
kura bija pilnīgi identiska iepriekšējai, un tiem, kas iesniedza grozītu deklarāciju, kurā bija ietverta
līdzīga informācija iepriekšējai, bet citā valodā.
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4. ADMINISTRĀCIJA

4.1 „Rīcības kodeksa bukleta” publicēšana

Lai atvieglotu Rīcības kodeksa izmantošanu un deputātu ziņošanas pienākuma
praktisko īstenošanu, Padomdevēja komiteja 2013. gadā publicēja „Rīcības kodeksa
bukletu”, kurā ir ietverti visi atsauces dokumenti un veidlapas:
 Rīcības kodekss;
 Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumi;
 Rīcības kodeksa lietotāja ceļvedis;
 Deputātu nolikums un
 Rīcības kodeksa deklarācijas/paziņojuma veidlapas.

4.2 Īpaša tīmekļa vietne

Visa ar Rīcības kodeksu un Padomdevējas komitejas darbību saistītā informācija ir
atrodama Parlamenta tīmekļa vietnē, deputātiem paredzētajā vispārējās informācijas
lapā.7

Padomdevēja komiteja savā 2012. gada ziņojumā uzsvēra nepieciešamību uzlabot ar
pārredzamību saistītas informācijas saturu, izvietojumu, redzamību un izsekojamību
Parlamenta tīmekļa vietnē. Atsaucoties uz to, tika izveidota īpaša „Ētikas un
pārredzamības” tīmekļa lapa: viena lapa, kurā vienkopus atrodami dokumenti un
informācija ne tikai par deputātu Rīcības kodeksu, bet arī par to iestāžu un
organizāciju pārredzamības reģistru, kuras piedalās Eiropas politikas veidošanas
procesos, par sabiedrības piekļuvi Parlamenta dokumentiem un noteikumiem, kas
jāievēro Parlamenta darbiniekiem8.

4.3 Padomdevējas komitejas sekretariāts

Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa (kas atrodas Briselē
un Luksemburgā) darbojas kā Padomdevējas komitejas sekretariāts, un tā ir
kompetentais dienests atbilstīgi Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 2., 3., 4. un
9. pantam:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Brussels
Belgium

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


