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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 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, un komiteja to
pieņēma 2016. gada 16. februārī
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Kopsavilkums

Šis ziņojums ir par Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos darbu no
2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Protams, ka Padomdevēja komiteja lielāko daļu laika un enerģijas ir veltījusi šādu
divu galveno uzdevumu izpildei: novērtēt iespējamos rīcības kodeksa pārkāpumus,
par kuriem Parlamenta priekšsēdētājs ir pie tās vērsies, un sniegt norādījumus
deputātiem par Kodeksa interpretāciju un īstenošanu. To darot, komiteja arvien
bagātināja pieredzi savā darbības laukā.

Padomdevēja komiteja 2015. gadā centās arī piedāvāt deputātiem specifiskus augsta
līmeņa pakalpojumus, nodrošinot Kodeksa noteikumu stingru ievērošanu un
vienlaikus saglabājot pēc iespējas nelielu administratīvo slogu. Lai to izdarītu,
komiteja īpašu uzmanību pievērsa informēšanai par Rīcības kodeksu. Tajā pašā laikā
šādi informēšanas pasākumi tika veikti arī starptautiskā mērogā.

Turklāt kompetentais administratīvais dienests (Prezidentūras ģenerāldirektorāta
Deputātu administrācijas nodaļa, kas nodrošina sekretariāta pakalpojumus
Padomdevējai komitejai) turpināja iesniegt visas deputātu finansiālo interešu
deklarācijas, lai veiktu vispārēju ticamības pārbaudi saskaņā ar 9. pantu Īstenošanas
noteikumos attiecībā uz Rīcības kodeksu, kuri stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā.

Jaunie deputāti visa gada garumā iesniedza 20 jaunas deklarācijas, un 88 deputāti
iesniedza 105 atjauninātas deklarācijas saistībā ar parasto deklarāciju atjaunināšanas
pienākumu. Atjauninātajās deklarācijās kopā bija 161 izmaiņa, proti, dažos gadījumos
vienā atjaunināšanā mainīta vairāk nekā viena informācijas vienība.
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1 Vispārīga informācija

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

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

Rīcības kodekss definē interešu konfliktus un to, kā deputātiem tie būtu jārisina, un
paredz vairākus informācijas izpaušanas pienākumus, kā arī noteikumus par bijušo
deputātu profesionālo darbību.

Konkrētāk, Rīcības kodeksā ir noteikts deputātu pienākums iesniegt detalizētu
finansiālo interešu deklarāciju.

Saskaņā ar Īstenošanas noteikumiem attiecībā uz Rīcības kodeksu, kuri stājās spēkā
2013. gada 1. jūlijā, deputātiem ir arī jādeklarē sava dalība pasākumos, ko organizē
trešās puses, ja tie šajos pasākumos oficiāli pārstāv Parlamentu, un jāziņo par
saņemtajām dāvanām, kā arī tās jānodod atbilstoši Īstenošanas noteikumiem attiecībā
uz Rīcības kodeksu.

Šie informācijas sniegšanas pienākumi atspoguļo Rīcības kodeksa stingros
pārredzamības noteikumus un standartus. Deputātu sniegto informāciju finansiālo
interešu deklarācijās un informāciju par dalību pasākumos var atrast viņu individuālā
profila lapās Parlamenta tīmekļa vietnē, savukārt deklarācijas saistībā ar dāvanām
iekļauj dāvanu reģistrā, ko arī publicē Parlamenta tīmekļa vietnē.

Parlamenta priekšsēdētājs var noteikt sankciju pret jebkuru deputātu, kurš pārkāpis
Rīcības kodeksu. 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.”
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Padomdevējas komitejas locekļi ir:

 Danuta Maria Hübner (PPE, Polija),

 Mady Delvaux (S&D, Luksemburga),

 Sajjad Karim (ECR, Apvienotā Karaliste),

 Jean-Marie Cavada (ALDE, Francija) un

 Jiří Maštálka (GUE, Čehijas Republika).

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:

 Heidi Hautala (Verts/ALE, Somija),

 Laura Ferrara (EFDD, Itālija) un

 Gerolf Annemans (ENF, Beļģija).

Šajā sakarā priekšsēdētājs 2015. gada 9. septembrī iecēla Gerolf Annemans kā trešo
Padomdevējas komitejas rezerves locekli, lai arī „Nāciju un brīvības Eiropa” grupa
vajadzības gadījumā būtu pārstāvēta, ņemot vērā šīs jaunās politiskās grupas izveidi
Eiropas Parlamentā.

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punktu un 8. pantu Padomdevējas komitejas
uzdevumi ir izvērtēt varbūtējos pārkāpumus, par kuriem tai ziņo Parlamenta
priekšsēdētājs, un sniegt norādījumus deputātiem par Kodeksa interpretāciju un
īstenošanu. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti konfidenciāli, un deputātiem ir
tiesības balstīties uz šiem norādījumiem, kurus sniedz 30 dienu laikā.

Lai pilnībā aizsargātu Komitejas darba procesa konfidencialitāti, visiem deputātiem,
viņu palīgiem un personālam, kas piedalās tās sanāksmēs, 2015. gadā bija jāparaksta
konfidencialitātes deklarācija. Turklāt, sākot no 2015. gada, visi dokumenti komitejas
locekļiem tiek nosūtīti aizzīmogotā aploksnē, nevis pa e-pastu.

2.2 Vadība

Kā noteikts Rīcības kodeksa 7. panta 2. punktā, „[k]atrs Padomdevējas komitejas
loceklis uzņemas tās vadību uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā”, un saskaņā ar
Padomdevējas komitejas Reglamenta 3. punktu „principā rotācija notiek lejupejošā
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secībā atkarībā no to politisko grupu lieluma, kuru locekļi veido Padomdevēju
komiteju.”1

Tomēr, lai nodrošinātu nepārtrauktību starp 7. un 8. sasaukumu, priekšsēdētājs lūdza
Sajjad Karim (ECR), kurš ir vienīgais Padomdevējas komitejas loceklis, kas tajā
darbojās jau iepriekšējā sasaukumā, ieņemt priekšsēdētāja amatu līdz 2015. gada
februārim.

Pēc tam rotācija notika lejupejošā secībā atkarībā no to politisko grupu lieluma, kuru
locekļi veido Padomdevēju komiteju. Turpinājumā no 2015. gada marta līdz augustam
priekšsēdētāja pienākumus pildīja Danuta Maria Hübner (PPE). Viņu nomainīja
Mady Delvaux (S&D), kura vadīs komiteju līdz 2016. gada februāra beigām.

2.3 Sanāksmes

Padomdevēja komiteja 2015. gadā tikās vienpadsmit reizes.

Padomdevējas komitejas 2015. gada sanāksmju kalendārs

Otrdien, 20. janvārī
Otrdien, 24. februārī
Otrdien, 24. martā2

Otrdien, 14. aprīlī
Otrdien, 26. maijā
Otrdien, 23. jūnijā
Otrdien, 14. jūlijā
Otrdien, 22. septembrī3

Otrdien, 13. oktobrī
Otrdien, 10. novembrī
Otrdien, 8. decembrī

2015. gada 8. decembra sanāksmē Padomdevēja komiteja pieņēma šādu 2016. gada
sanāksmju kalendāru.

1 Pieņemts Padomdevējā komitejā 2012. gada 7. martā un pārskatīts 2012. gada 9. oktobrī,
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_EN.pdf.
2 Priekšsēdētāja rotācija: Danuta Maria Hübner (PPE) pārņēma vadību no Sajjad Karim (ECR).
3 Priekšsēdētāja rotācija: Mady Delvaux (S&D) pārņēma vadību no Danuta Maria Hübner (PPE).



7

Padomdevējas komitejas 2016. gada sanāksmju kalendārs

Otrdien, 26. janvārī
Otrdien, 16. februārī
Otrdien, 15. martā4

Otrdien, 19. aprīlī
Otrdien, 24. maijā
Otrdien, 21. jūnijā
Otrdien, 12. jūlijā
Otrdien, 27. septembrī5

Otrdien, 18. oktobrī
Otrdien, 15. novembrī
Otrdien, 6. decembrī

2.4 Gada laikā paveiktais darbs

2.4(i) Iespējamie Rīcības kodeksa pārkāpumi

2015. gadā Parlamenta priekšsēdētājs saskaņā ar Rīcības kodeksa 8. pantā noteikto
procedūru piecos iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu gadījumos vērsās pie
Padomdevējas komitejas. Trīs no tiem attiecās uz vīriešiem un divi uz sievietēm.

Četros no šiem gadījumiem deputāti bija devušies uz trešām valstīm un vēlāk nebija
iesnieguši deklarāciju par trešo personu organizētu pasākumu apmeklēšanu saskaņā ar
Īstenošanas noteikumu attiecībā uz Rīcības kodeksu 2. nodaļu, lai gan viņu ceļa,
izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus bija samaksājušas trešās personas. Šajā
sakarā Padomdevēja komiteja konstatēja, ka Rīcības kodekss ir patiešām pārkāpts, bet
ierosināja turpmāku rīcību neveikt, ņemot vērā to, ka visi attiecīgie deputāti uzreiz
bija iesnieguši skaidrojošu vēstuli, kā arī snieguši attiecīgo paziņojumu pēc tam, kad
ar viņiem sazinājās vai viņus uzklausīja Komiteja.

Piektajā gadījumā pie Parlamenta ēkām notiekošās demonstrācijas laikā deputāts bija
iesaistījies kautiņā ar žurnālistiem. Lai gan Padomdevēja komiteja nosodīja šo ļoti
nožēlojamo incidentu, tā arī secināja, ka Rīcības kodeksa pārkāpumu nevar konstatēt,
jo Kodeksā ir nepārprotami noteikts, ka tā noteikumi būtu deputātiem piemērojami
tikai parlamentāro pienākumu veikšanas laikā.

Priekšsēdētājs aicināja Padomdevēju komiteju arī izvērtēt, vai tas, ka politiskā partija
ir saņēmusi aizdevumu no bankas, kas it kā saistīta ar kādu trešo valsti, varētu izraisīt
interešu konfliktu attiecībā uz deputātiem, kuri pārstāv šo politisko partiju, ja tiek
risināti ar konkrēto valsti saistīti starptautiski jautājumi. Komiteja rūpīgi izvērtēja
visus aplūkojamā jautājuma zināmos aspektus un konstatēja, ka šajā posmā nav
juridiska pamata ieteikt iesniegt oficiālu pieprasījumu.

2.4(ii) Norādījumi par Rīcības kodeksa interpretēšanu un piemērošanu

4 Priekšsēdētāja rotācija: Jean-Marie Cavada (ALDE) pārņems vadību no Mady Delvaux (S&D).
5 Priekšsēdētāja rotācija: Jiří Maštálka (GUE) pārņems vadību no Gerald Jean-Marie Cavada (ALDE).
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Visa gada garumā Padomdevēja komiteja un tās sekretariāts turpināja arī palīdzēt
deputātiem Rīcības kodeksa pareizā interpretēšanā un piemērošanā, cik maksimāli
iespējams atvieglojot administratīvo slogu.

Jo īpaši Padomdevēja komiteja 30 dienu laikā vienam(-ai) deputātam(-ei)
konfidenciāli sniedza norādījumus saskaņā ar Kodeksa 7. panta 4. punktu, tādējādi
turpinot precizēt spēkā esošo noteikumu interpretāciju.

Attiecīgais deputāts(-e) apspriedās ar komiteju pēc tam, kad viņam(-ai) bija piešķirta
balva par Eiropas integrācijas veicināšanu. Šajā sakarā Padomdevēja komiteja nošķīra
balvu pavadošo simbolisko priekšmetu (piemēram, medaļu vai ierāmētu diplomu) no
naudas prēmijas. Komiteja uzsvēra, ka saskaņā ar Rīcības kodeksu deputātam nav
aizliegts pieņemt pateicības dāvanu, ja vien tās vērtība ir mazāka nekā EUR 150, bet,
ka deputātam par finanšu atbalstu no trešām personām saistībā ar viņa politisko
darbību jāinformē 30 dienu laikā, iesniedzot grozītu finansiālo interešu deklarāciju
saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktu un 4. panta 2. punkta g) apakšpunktu.

2.4(iii) Informēšana par Rīcības kodeksu Parlamentā un ārpus tā

Padomdevēja komiteja uzlaboja centienus starptautiskā līmenī, lai uzlabotu
informētību par Rīcības kodeksu. Konkrētāk, Padomdevēja komiteja 2015. gada
14. aprīlī uz Eiropas Parlamentu uzaicināja tobrīd jauniecelto Francijas Augstās
iestādes jautājumos par pārredzamību sabiedrības dzīvē (Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique) priekšsēdētāju, lai apmainītos ar viedokļiem un
paraugpraksi. Šādu iniciatīvu mērķis ir veicināt stabilu un pārredzamu pārvaldības
modeli.

Turklāt 2015. gada 29. maijā sekretariāta locekļi piedalījās Apvienoto Nāciju
Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) mācību seminārā, kas bija paredzēts
jaunievēlētiem Tunisijas Nacionālās asamblejas locekļiem.

3 Ar Rīcības kodeksu saistītās darbības

3.1 Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra

Īstenošanas noteikumu attiecībā uz Rīcības kodeksu 9. pantā ir 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.”

Kā kompetentais dienests, kam priekšsēdētāja vārdā uzticēts veikt šo vispārējo
ticamības pārbaudi, Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa
ir sistemātiski pārskatījusi visas deputātu iesniegtās finansiālo interešu deklarācijas —
gan jaunievēlēto deputātu pirmās deklarācijas, gan iepriekšējo deklarāciju grozītās
versijas.
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3.2 Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana

Kā noteikts Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktā, deputātiem ir pienākums finansiālo
interešu deklarāciju iesniegt „sasaukuma darbības laikā 30 dienās pēc Parlamenta
deputāta pienākumu izpildes sākšanas”. 2015. gadā visi 20 jaunievēlētie deputāti
finansiālo interešu deklarāciju iesniedza šim nolūkam noteiktajā termiņā.

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 88 deputātu 105 atjauninātas
deklarācijas6. No tiem 11 deputāti savu deklarāciju atjaunināja divreiz un 3 deputāti
— trīsreiz.

Atjauninātajās deklarācijās kopā bija 161 izmaiņa, proti, dažos gadījumos vienā
atjaunināšanā mainīta vairāk nekā viena informācijas vienība.

Faktiski A, D un I sadaļas tika grozītas visvairāk — attiecīgi 26, 63 un 26 izmaiņas,
kas apstiprina iepriekšējos gados novēroto tendenci.

Diagrammā var redzēt visa gada laikā veikto izmaiņu sadalījumu pa sadaļām7.

6 Ar 2015. gada 9. marta lēmumu Prezidijs pieņēma deputātu finansiālo interešu deklarācijas pārskatīto
veidlapu, dodot deputātiem iespēju skaidri norādīt, vai darbības, kas minētas A un/vai D sadaļā, tiek
veiktas bez atalgojuma. 37 deputāti atkārtoti iesniedza finansiālo interešu deklarāciju, izmantojot jauno
veidlapu. Šīs izmaiņas šeit nav pieskaitītas, jo tās neradīja būtiskas izmaiņas attiecīgo deputātu
deklarācijās.
7 3 deputāti arī iesniedza deklarāciju, kura bija pilnīgi identiska iepriekšējai; tie nav iekļauti šajā
grafikā.
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Deputātu veikto izmaiņu skaits pa atsevišķām FID sadaļām

Number of
modifications

A sadaļa: profesionālā darbība trīs gadu laikā pirms stāšanās Parlamenta deputāta amatā 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 EP deputāta pienākumiem, algota darbinieka vai
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 sabiedrisko politiku 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 finansiālas intereses, kas varētu ietekmēt deputāta pienākumu pildīšanu.
I sadaļa: jebkura cita papildinformācija, ko deputāts vēlas sniegt.

4 ADMINISTRĀCIJA

Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa darbojas kā
Padomdevējas komitejas sekretariāts, un ģenerālsekretārs to ir izraudzījies par
kompetento dienestu saskaņā ar Īstenošanas noteikumu attiecībā uz Rīcības kodeksu
2., 3., 4. un 9. pantu:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Beļģija


