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PREDGOVOR

Članak 7. stavak 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s
financijskim interesima i sukobima interesa (Prilog I. Poslovniku Europskog
parlamenta) glasi: „Savjetodavni odbor objavljuje godišnje izvješće o svojim
aktivnostima.”

Godišnje izvješće o aktivnostima Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika
obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015., a Odbor ga je usvojio 16.
veljače 2016.

Sadržaj

1. Popratne informacije

2. Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika
2.1. Sastav i zadaće
2.2. Predsjedanje
2.3. Sjednice tijekom 2015. i 2016.
2.4. Godišnji rad

3. Aktivnosti povezane s Kodeksom ponašanja
3.1. Postupak praćenja za izjave o financijskim interesima zastupnika
3.2. Podnošenje izjava o financijskim interesima zastupnika

4. Uprava



3

Sažetak

Ovo izvješće obuhvaća aktivnosti Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika od 1.
siječnja do 31. prosinca 2015.

Savjetodavni odbor je naravno većinu vremena i energije posvetio svojim dvjema
glavnim zadaćama koje obuhvaćaju procjenu navodnih kršenja Kodeksa o kojima ga
obavještava predsjednik te davanje smjernica zastupnicima u pogledu tumačenja i
provedbe Kodeksa, što dodatno obogaćuje njegovu sudsku praksu.

Savjetodavni je odbor 2015. godine također nastojao ponuditi najbolju moguću uslugu
zastupnicima jamčeći savjesnu primjenu odredaba Kodeksa i ne stvarajući pritom
dodatno administrativno opterećenje. Kako bi to postigao, Odbor je posebnu pažnju
posvetio podizanju razine informiranosti o Kodeksu. Mjere za podizanje razine
informiranosti istovremeno su imale i međunarodnu dimenziju.

Osim toga, nadležna administrativna služba (Administrativni odjel zastupnika u
okviru Glavne uprave Predsjedništva koji pruža usluge tajništva Savjetodavnom
odboru) nastavila je provoditi opću provjeru vjerodostojnosti za sve izjave o
financijskim interesima zastupnika, u skladu s člankom 9. Provedbenih mjera
Kodeksa ponašanja koje su stupile na snagu 1. srpnja 2013.

Novi zastupnici su tijekom godine podnijeli 20 novih izjava, dok je 88 zastupnika
podnijelo 105 ažuriranih izjava u okviru standardne obveze ažuriranja. Te ažurirane
izjave o financijskim interesima sadržavale su ukupno 161 izmjenu, tj. u pojedinim je
slučajevima u jednu ažuriranu izjavu uneseno više od jedne izmjene.



4

1. POPRATNE INFORMACIJE

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

Njime se utvrđuju opća načela prema kojima zastupnici djeluju isključivo u javnom
interesu te svoj posao obavljaju nepristrano, s integritetom, transparentno, marljivo,
čestito i odgovorno, poštujući ugled Parlamenta.

Kodeks ponašanja definira sukob interesa i obveze zastupnika koji se pronađu u
takvoj situaciji te sadrži niz obveza zastupnika u pogledu otkrivanja informacija kao i
pravila o profesionalnim djelatnostima bivših zastupnika.

Konkretno, Kodeksom se zastupnike obvezuje na podnošenje detaljne izjave o
financijskim interesima.

Prema Provedbenim mjerama Kodeksa ponašanja koje su stupile na snagu 1. srpnja
2013., zastupnici također moraju prijaviti svoje prisustvovanje događanjima u
organizaciji treće strane te prijaviti i uručiti darove koji su im darovani za vrijeme
službenog predstavljanja Parlamenta poštujući uvjete iz Provedbenih mjera Kodeksa
ponašanja.

Te su obveze otkrivanja informacija odraz strogih propisa i normi transparentnosti iz
Kodeksa ponašanja. Informacije o izjavama o financijskim interesima zastupnika i
prisustvovanju događanjima mogu se pronaći na pojedinačnim profilnim stranicama
zastupnika na internetskoj stranici Parlamenta, dok se izjave koje se odnose na darove
nalaze u registru darova koji je također objavljen na internetskoj stranici Parlamenta.

Predsjednik može kazniti svakog zastupnika koji prekrši Kodeks ponašanja.
Predsjednik tu kaznu izriče na plenarnoj sjednici te se ona objavljuje na vidljivom
mjestu na internetskoj stranici Parlamenta, gdje i ostaje do kraja parlamentarnog
saziva.

2. SAVJETODAVNI ODBOR O PONAŠANJU ZASTUPNIKA

2.1. Sastav i zadaće

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika osnovan je na temelju članka 7. stavka 1.
Kodeksa ponašanja. Prema članku 7. stavku 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:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Poljska)

 Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg)

 Sajjad KARIM (ECR, Ujedinjena Kraljevina)

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francuska) i

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Češka Republika)

Prema članku 7. stavku 3. Kodeksa ponašanja „Predsjednik na početku svojeg
mandata također imenuje dopunske članove Savjetodavnog odbora, po jednog za
svaki klub zastupnika koji nije zastupljen u Savjetodavnom odboru [...]”.

Dopunski članovi Savjetodavnog odbora su:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finska)

 Laura FERRARA (EFDD, Italija) and

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgija)

U tom smislu Predsjednik je 9. rujna 2015. imenovao g. Gerolfa ANNEMANSA
trećim dopunskim članom Savjetodavnog odbora kako bi, nakon osnivanja unutar
Europskog parlamenta, po potrebi bio zastupljen i Klub zastupnika Europe nacija i
sloboda.

Prema članku 7. stavku 4. i članku 8. Kodeksa ponašanja, Savjetodavni odbor na
zahtjev predsjednika procjenjuje navodne slučajeve kršenja Kodeksa te daje smjernice
zastupnicima o tumačenju i primjeni Kodeksa. Zahtjevi zastupnika obrađuju se na
povjerljiv način i u roku od 30 dana te zastupnici imaju pravo pozvati se na sadržaj tih
smjernica.

Kako bi se u potpunosti očuvala povjerljivost postupaka Odbora, 2015. godine se od
svih zastupnika, asistenata i članova osoblja koji prisustvuju njegovim sastancima
tražilo da potpišu izjavu o povjerljivosti. Uz to, od te godine svi se dokumenti
članovima Odbora šalju u zapečaćenoj omotnici umjesto elektroničkom poštom.

2.2. Predsjedanje

Prema članku 7. stavku 2. Kodeksa ponašanja „Članovi Savjetodavnog odbora se
svakih 6 mjeseci izmjenjuju na dužnosti predsjednika”, a prema članku 3. Poslovnika
Savjetodavnog odbora „Rotacija je načelno opadajućim redoslijedom prema veličini
kluba zastupnika kojem pripada pojedini član Savjetodavnog odbora“1.

1 Donesen od strane Savjetodavnog odbora 7. ožujka 2012., revidiran 9. listopada 2012.
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_HR.pdf.
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Međutim, radi kontinuiteta između sedmog i osmog parlamentarnog saziva,
Predsjednik je zatražio da g. Karim (ECR), jedini član Savjetodavnog odbora koji je
bio zastupnik i u prošlom parlamentarnom sazivu, do veljače 2015. predsjedava
Savjetodavnim odborom.

Rotacija je nakon toga tekla opadajućim redoslijedom prema veličini kluba zastupnika
kojemu pripada pojedini član Savjetodavnog odbora. Tako je Gđa Hübner (PPE)
predsjedavala Savjetodavnim odborom od ožujka do kolovoza 2015. godine. Nju je
naslijedila gđa. Delvaux (S&D) koja će predsjedavati Odborom do kraja veljače 2016.

2.3. Sastanci

Savjetodavni se odbor 2015. godine sastao jedanaest puta.

Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2015. godinu

utorak, 20. siječnja
utorak, 24. veljače
utorak, 24. ožujka 2

utorak, 14. travnja
utorak, 26. svibnja
utorak, 23. lipnja
utorak, 14. srpnja
utorak, 22. rujna3

utorak, 13. listopada
utorak, 10. studenog
utorak, 8. prosinca

Tijekom sastanka koji se održao 8. prosinca 2015. Savjetodavni odbor usvojio je i
kalendar sjednica za 2016. godinu.

2 Rotacija predsjednika: gđa Danuta Maria Hübner (PPE) preuzela je predsjedanje od g. Karima (ECR).
3 Rotacija predsjednika: gđa Mady Delvaux (S&D) preuzela je predsjedanje od gđe Danute Marije
Hübner (PPE).
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Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2016. godinu

utorak, 26. siječnja
utorak, 16. veljače
utorak, 15. ožujka 4

utorak, 19. travnja
utorak, 24. svibnja
utorak, 21. lipnja
utorak, 12. srpnja
utorak, 27. rujna5

utorak, 18. listopada
utorak, 15. studenog
utorak, 6. prosinca

2.4. Godišnji rad

2.4.(i) Navodna kršenja Kodeksa ponašanja

U okviru postupka utvrđenog u članku 8. Kodeksa ponašanja, tijekom 2015.
predsjednik je Savjetodavnom odboru uputio pet slučajeva navodnog kršenja Kodeksa
ponašanja od kojih su se tri odnosila na muškarce, a dva na žene.

Četiri slučaja odnosila su se na zastupnike koji su putovali u države koje nisu članice
EU-a te nisu naknadno predali izjavu o prisustvovanju događanjima koje organiziraju
treće strane, u skladu s Poglavljem 2. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja, iako je
treća strana nadoknadila troškove puta, smještaja ili boravka. U navedenim je
slučajevima Savjetodavni odbor zaključio da se Kodeks ponašanja doista prekršio, ali
je dao preporuku da se ne poduzmu nikakve mjere jer su svi dotični zastupnici ubrzo
nakon što ih je Savjetodavni odbor kontaktirao ili saslušao predali obrazloženje i
odgovarajuću izjavu.

Peti se slučaj odnosio na zastupnika koji je sudjelovao u tučnjavi s novinarima do koje
je došlo na rubu demonstracija održanih izvan prostora Parlamenta. Iako je
Savjetodavni odbor osudio taj incident, zaključio je da se ne može utvrditi kršenje
Kodeksa ponašanja jer je on strogo ograničen na ponašanje zastupnika samo prilikom
obnašanja njihovih parlamentarnih dužnosti.

Predsjednik je također od Savjetodavnog odbora zatražio da procjeni može li
činjenica da je klub zastupnika primio zajam od banke koja je navodno povezana s
trećom zemljom značiti da su zastupnici koji su članovi tog kluba zastupnika
potencijalno u sukobu interesa kada se bave međunarodnim pitanjima koja se tiču te
zemlje. Odbor je pažljivo sagledao sve aspekte tog problema i nije pronašao nikakvu
pravnu osnovu na temelju koje bi u ovom trenutku mogao preporučiti službeni
postupak upućivanja.

4 Rotacija predsjednika: G. Jean-Marie Cavada (ALDE) preuzet će predsjedanje od gđe Mady Delvaux
(S&D).
5 Rotacija predsjednika: G. Jiří MAŠTÁLKA (GUE) preuzet će predsjedanje od g. Jean-Marieja
Cavadaa (ALDE).
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2.4.(ii) Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa ponašanja

Tijekom godine Savjetodavni odbor i njegovo Tajništvo nastavili su pomagati
zastupnicima u pravilnom tumačenju i primjeni Kodeksa ponašanja, svodeći pritom
administrativno opterećenje na najmanju moguću mjeru.

Konkretno, u skladu s člankom 7. stavkom 4. Kodeksa, Savjetodavni je odbor jednom
zastupniku pružio smjernice u punom povjerenju i u roku od trideset kalendarskih
dana, čime je doprinio daljnjem pojašnjavanju tumačenja važećih pravila.

Dotični se zastupnik konzultirao s Odborom nakon što mu je dodijeljena nagrada za
njegov angažman na području europskih integracija. U tom je slučaju Savjetodavni
odbor napravio razliku između simboličnog predmeta koji predstavlja samu nagradu
(npr. medalja ili uokvirena diploma) i novčanog iznosa nagrade. Odbor je naglasio da
prema Kodeksu ponašanja zastupnik može prihvatiti dar ako njegova vrijednost ne
prelazi 150 EUR, ali da se svaka vrsta financijske potpore koju treća strana dodjeljuje
zastupniku u okviru njegovog političkog djelovanja mora prijaviti u roku od 30 dana
tako što će zastupnik dostaviti izmijenjenu izjavu o financijskim interesima, u skladu
s člankom 4. stavkom 1. i člankom 4. stavkom 2. točkom (g) Kodeksa ponašanja.

2.4.(iii) Podizanje razine informiranosti o Kodeksu ponašanja unutar i izvan
Parlamenta

Savjetodavni je odbor poboljšao međunarodnu dimenziju kada je riječ o njegovim
naporima da podigne razinu informiranosti o Kodeksu ponašanja. Konkretno,
Savjetodavni je odbor 14. travnja 2015. pozvao novoizabranog predsjednika
francuskog Visokog tijela za transparentnost u javnom životu (Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique) u Europski parlament na razmjenu mišljenja i
najboljih praksi. Cilj takvih inicijativa je promicanje dobrog i transparentnog modela
upravljanja.

Osim toga, predstavnici Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) su 29.
svibnja 2015. pozvali članove Tajništva da sudjeluju u seminaru osposobljavanja za
novoizabrane članove Nacionalne skupštine Tunisa.

3. AKTIVNOSTI POVEZANE S KODEKSOM PONAŠANJA

3.1. Postupak praćenja izjava o financijskim interesima zastupnika

U članku 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja predviđa se 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 radi objašnjenja u razumnom roku obavlja opću provjeru vjerodostojnosti u
ime predsjednika, 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.”
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Kao nadležna služba čija je zadaća u ime predsjednika provoditi opće provjere
vjerodostojnosti, Administrativni odjel zastupnika u Glavnoj upravi Predsjedništva
sustavno je pregledao sve izjave o financijskim interesima koje su predali zastupnici,
bilo da je riječ o novim izjavama novih zastupnika ili izmjenama već postojećih
izjava.

3.2. Podnošenje izjava o financijskim interesima zastupnika

Prema članku 4. stavku 1. Kodeksa ponašanja, od zastupnika se traži da podnesu svoje
izjave o financijskim interesima „u roku od 30 dana nakon preuzimanja dužnosti u
Parlamentu”. Svih 20 novih zastupnika je 2015. godine predalo svoje izjave u okviru
zadanih vremenskih rokova.

Nadalje, u članku 4. stavku 1. navodi se da zastupnici „predsjednika obavještavaju o
svim promjenama koje utječu na njihovu izjavu u roku od 30 dana nakon spomenute
promjene”.

Tijekom godine je 88 zastupnika predsjedniku podnijelo 105 ažuriranih izjava6. Od
toga je 11 zastupnika dva puta ažuriralo svoje izjave, dok su tri zastupnika to učinila
tri puta.

Navedene ažurirane izjave o financijskim interesima sadržavale su ukupno 161
izmjenu, tj. u pojedinim je slučajevima u jednu ažuriranu izjavu uneseno više od jedne
izmjene.

Što se tiče sadržaja, dijelovi (A), (D) i (I) nesumnjivo su najčešće mijenjani dijelovi, s
po 26, 63 i 26 izmjena, što potvrđuje prijašnje trendove.

Donji grafikon prikazuje raspodjelu (po dijelovima) svih izmjena unesenih tijekom
cijele godine7.

6 Temeljem svoje odluke od 9. ožujka 2015. Predsjedništvo je usvojilo izmijenjeni obrazac za izjavu o
financijskim interesima zastupnika čime je zastupnicima omogućeno da jasno naznače jesu li
djelatnosti iz dijela (A) i/ili dijela (D) neplaćene. 37 zastupnika je ponovno dostavilo izjave o
financijskim interesima koristeći novi obrazac. Te promjene u ovom slučaju nisu uzete u obzir jer se
njima nisu znatno izmijenile izjave o financijskim interesima dotičnih zastupnika.
7 Tri su zastupnika podnijela izjavu koja je bila identična prethodnoj, pa te izjave nisu uključene u
grafikon.
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Izmjene zastupnika podijeljene po dijelovima koje sadrži izjava o
financijskim interesima

Broj izmjena

Dio (A): profesionalne djelatnosti zastupnika tijekom tri godine prije preuzimanja dužnosti u Parlamentu kao i
članstvo, tijekom tog istog razdoblja, u bilo kojim odborima ili vijećima poduzeća, nevladinih organizacija,
udruženja ili bilo kojeg drugog tijela s pravnom osobnošću
Dio (B): svaka naknada koju dobiva za obnašanje dužnosti u drugom parlamentu
Dio (C): svaka redovito plaćena djelatnost koju zastupnik obavlja usporedo s obnašanjem svojih dužnosti bilo kao
zaposlenik ili samostalni djelatnik
Dio (D): članstvo u bilo kojim odborima ili vijećima poduzeća, nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg
drugog tijela s pravnom osobnošću ili bilo koja druga, plaćena ili neplaćena, vanjska djelatnost koju zastupnik
obavlja
Dio (E): svaka povremena plaćena vanjska djelatnost (uključujući pisanje, predavanje ili davanje stručnih savjeta),
ako ukupna naknada u kalendarskoj godini premašuje 5 000 EUR
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 pružiti

4. UPRAVA

Administrativni odjel zastupnika u Glavnoj upravi Predsjedništva djeluje kao tajništvo
Savjetodavnog odjela te ju je glavni tajnik proglasio nadležnom službom u skladu s
člancima 2., 3., 4. i 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europski parlament
Tajništvo, Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgija


