
1

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

KOMITET DORADCZY
DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015 R.



2

PRZEDMOWA

Artykuł 7 ust. 6 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (załącznik I do Regulaminu
Parlamentu Europejskiego) stanowi, że „komitet doradczy publikuje sprawozdanie
roczne z podjętych działań”.

Niniejsze sprawozdanie roczne z działań komitetu doradczego ds. postępowania
posłów obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. i zostało przyjęte przez
komitet w dniu 16 lutego 2016 r.
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Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje prace komitetu doradczego ds. postępowania
posłów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Oczywiście komitet doradczy poświęcił najwięcej czasu i energii swojej głównej
podwójnej misji: ocenie domniemanych nadużyć kodeksu postępowania na wniosek
przewodniczącego oraz udzielaniu posłom wskazówek dotyczących interpretacji i
stosowania kodeksu. W ten sposób komitet dodatkowo wzbogacił swoją praktykę
prawną.

W 2015 r. komitet doradczy postarał się również o zagwarantowanie posłom usług
najwyższej jakości, czuwając nad surowym przestrzeganiem postanowień kodeksu, a
jednocześnie ograniczając obciążenia administracyjne do minimum. W tym celu
komitet położył szczególny nacisk na szerzenie znajomości kodeksu postępowania.
Jednocześnie kampania podnoszenia świadomości została również przeprowadzona w
wymiarze międzynarodowym.

Ponadto właściwe organy administracyjne (Dział ds. Administracyjnych Posłów w
DG ds. Urzędu Przewodniczącego, który zapewnia komitetowi doradczemu
sekretariat) nadal przedkładały wszystkie składane przez posłów oświadczenia
majątkowe do kontroli wiarygodności, zgodnie z art. 9 przepisów wykonawczych do
kodeksu postępowania, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2013 r.

W ciągu roku nowo wybrani posłowie złożyli 20 oświadczeń, a 88 posłów złożyło
105 aktualnych oświadczeń w ramach obowiązku przedstawiania aktualizacji.
Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 161 zmian, tj. w niektórych
przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.
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1 KONTEKST

Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie w dniu
1 stycznia 2012 r.

Określa on zasady przewodnie pracy posłów, zgodnie z którymi posłowie działają
wyłącznie w interesie publicznym oraz kierują się bezinteresownością, uczciwością,
otwartością, starannością, rzetelnością, odpowiedzialnością i poszanowaniem
reputacji Parlamentu.

W kodeksie określone zostały przypadki, w jakich dochodzi do konfliktu interesów,
sposoby zaradzania tym sytuacjom przez posłów, a także szereg obowiązków
dotyczących ujawniania informacji przez posłów, jak również zasady dotyczące
działalności zawodowej byłych posłów.

Kodeks w szczególności nakłada na posłów obowiązek przedłożenia szczegółowego
oświadczenia majątkowego.

Na mocy przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania, które weszły w życie
w dniu 1 lipca 2013 r. posłowie mają również obowiązek deklarowania udziału w
wydarzeniach zorganizowanych przez strony trzecie oraz powiadamiania o
prezentach, które otrzymują, gdy oficjalnie reprezentują Parlament, oraz
przekazywania tych prezentów, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach
wykonawczych do kodeksu postępowania.

Te obowiązki dotyczące ujawniania informacji są odzwierciedleniem surowych
przepisów i norm dotyczących przejrzystości określonych w kodeksie postepowania.
Informacje dostarczane przez posłów w oświadczeniach majątkowych oraz
informacje dotyczące uczestnictwa posłów w wydarzeniach można znaleźć na ich
stronach profilowych na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, a
oświadczenia dotyczące prezentów są przekazywane do rejestru prezentów i również
publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

Przewodniczący może nałożyć karę na każdego posła, który złamie postanowienia
zawarte w kodeksie postepowania. Informuje o niej przewodniczący na posiedzeniu
plenarnym; informacje o karze są również publikowane w widocznym miejscu na
stronie internetowej Parlamentu i pozostają tam do końca aktualnej kadencji.

2 KOMITET DORADCZY DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW

2.1 Skład i zadania

Komitet doradczy ds. postępowania posłów został ustanowiony na mocy art. 7 ust. 1
kodeksu postępowania. Zgodnie z art. 7 ust. 2 „w skład komitetu doradczego wchodzi
pięciu członków mianowanych przez Przewodniczącego na początku jego kadencji i
wybranych spośród członków prezydiów i koordynatorów Komisji Spraw
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Konstytucyjnych i Komisji Prawnej, z należytym uwzględnieniem doświadczenia
posłów i równowagi politycznej”.

Członkami komitetu doradczego są:

 p. Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polska);

 p. Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg);

 p. Sajjad KARIM (ECR, Wielka Brytania);

 p. Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francja); oraz

 p. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Republika Czeska).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 kodeksu postępowania „na początku swojej kadencji
Przewodniczący mianuje również rezerwowych członków komitetu doradczego, po
jednym z każdej grupy politycznej niemającej przedstawiciela w komitecie
doradczym […]”.

Członkami rezerwowymi komitetu doradczego są:

 p. Heidi HAUTALA (Greens/EFA, Finlandia);

 p. Laura FERRARA (EFDD, Włochy); oraz

 p. Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgia).

W dniu 9 września 2015 r., po utworzeniu nowej grupy politycznej w Parlamencie
Europejskim, przewodniczący powołał p. Gerolfa ANNEMANSA na trzeciego
członka rezerwowego komitetu doradczego, tak by w razie potrzeby grupa ta (Grupa
Europa Narodów i Wolności) mogła być również reprezentowana.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 i art. 8 kodeksu postępowania zadania komitetu doradczego
polegają na ocenie domniemanych naruszeń skierowanych do komitetu przez
przewodniczącego oraz udzielaniu posłom wskazówek dotyczących interpretacji i
stosowania postanowień kodeksu. Pytania posłów są traktowane w sposób poufny, a
posłowie mogą liczyć na odpowiedź i wskazówki, które komitet udziela w ciągu 30
dni.

Aby w pełni chronić poufny charakter prac komitetu, wszyscy posłowie, asystenci i
pracownicy, którzy biorą udział w jego posiedzeniach zostali poproszeni o podpisanie
w 2015 r. deklaracji poufności. Ponadto od tego roku wszystkie dokumenty są
przekazywane członkom komitetu w zapieczętowanych kopertach, a nie poczta
elektroniczną.

2.2 Przewodnictwo
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Zgodnie z art. 7 ust. 2 kodeksu postępowania „każdy członek komitetu doradczego
pełni przez okres sześciu miesięcy funkcję przewodniczącego, która ma charakter
rotacyjny” oraz zgodnie z art. 3 Regulaminu „zasadniczo rotacja następuje w
porządku malejącym według wielkości grup politycznych, których członkowie należą
do komitetu doradczego”.1

Jednak dla zachowania ciągłości między 7. a 8. kadencją przewodniczący zwrócił się
do Sajjada KARIMA (ECR), który jest jedynym członkiem w obecnym składzie
komitetu doradczego, który był również członkiem komitetu w poprzedniej kadencji,
aby pełnił funkcję urzędującego przewodniczącego do lutego 2015 r.

A zatem następowała w porządku malejącym według wielkości grup politycznych,
których członkowie należą do komitetu doradczego. W związku z tym od marca do
sierpnia 2015 r. urzędującą przewodniczącą była Danuta Hübner (PPE). Po niej, do
końca lutego 2016 r., urzędującą przewodniczącą komitetu została Mady DELVAUX
(S&D).

2.3 Posiedzenia

W 2015 r. odbyło się 11 posiedzeń komitetu doradczego.

Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2015 r.

Wtorek 20 stycznia
Wtorek 24 lutego
Wtorek 24 marca2

Wtorek 14 kwietnia
Wtorek 26 maja
Wtorek 23 czerwca
Wtorek 14 lipca
Wtorek 22 września3

Wtorek 13 października
Wtorek 10 listopada
Wtorek 8 grudnia

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. komitet doradczy przyjął także następujący
kalendarz posiedzeń na rok 2016.

1 Przyjęte przez komitet doradczy w dniu 7 marca 2012 r. i poddane przeglądowi w dniu 9 października
2012 r. http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_PL.pdf.
2 Rotacja funkcji przewodniczącego: Danuta Maria Hübner (PPE) przejęła funkcję po S. Karimie
(ECR).
3 Rotacja funkcji przewodniczącego: Mady Delvaux (S&D) przejęła funkcję po Danucie Marii Hübner
(PPE).
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Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2016 r.

Wtorek 26 stycznia
Wtorek 16 lutego
Wtorek 15 marca4

Wtorek 19 kwietnia
Wtorek 24 maja
Wtorek 21 czerwca
Wtorek 12 lipca
Wtorek 27 września5

Wtorek 18 października
Wtorek 15 listopada
Wtorek 6 grudnia

2.4 Prace przeprowadzone w ciągu roku

2.4(i) Przypadki domniemanego naruszenia kodeksu postępowania

W 2015 r. do komitetu doradczego przewodniczący skierował pięć przypadków
domniemanego naruszenia kodeksu postępowania w ramach procedury przewidzianej
w art. 8 kodeksu postępowania. Trzy z nich dotyczyły mężczyzn, a dwie – kobiet.

Cztery z tych spraw dotyczyły posłów, którzy udali się do państw trzecich i nie
złożyli po powrocie oświadczenia o udziale w wydarzeniach organizowanych przez
strony trzecie, na które zostali zaproszeni, zgodnie z rozdziałem 2 przepisów
wykonawczych do kodeksu postępowania, jednak ich koszty podróży,
zakwaterowania lub pobytu zostały opłacone przez strony trzecie. W tym względzie
komitet doradczy stwierdził, że kodeks postępowania faktycznie został naruszony, ale
zalecił zaniechanie dalszych działań ze względu na fakt, że wszyscy zainteresowani
posłowie bezzwłocznie przedstawili pisma wyjaśniające i odpowiednie oświadczenia,
po skontaktowaniu się lub wysłuchaniu przez komitet.

Piąta sprawa dotyczy posła, który uczestniczył w bójce z dziennikarzami przy okazji
demonstracji, która miała miejsce poza terenem Parlamentu. Chociaż komitet
doradczy potępił ten niezwykle godny ubolewania incydent, to wydał również opinię,
że nie można stwierdzić naruszenia kodeksu postępowania, jako że kodeks wyraźnie
ogranicza zakres jego zastosowania do zachowań posłów pozostających w ścisłym
związku z wykonywaniem obowiązków parlamentarnych.

Ponadto przewodniczący zwrócił się do komitetu doradczego o ocenę, czy fakt, iż
partia polityczna otrzymała pożyczkę z banku rzekomo powiązanego z państwem
trzecim może doprowadzić do konfliktu interesów w przypadku posłów należących
do tej partii, gdy zajmują się oni kwestiami międzynarodowymi dotyczącymi danego

4 Rotacja funkcji przewodniczącego: Jean-Marie Cavada (PPE) przejął funkcję po S. Karimie (ECR).
5 Rotacja funkcji przewodniczącego: Mady Delvaux (S&D) przejęła funkcję po Danucie Marii Hübner
(PPE).



8

kraju. Komisja starannie oceniła wszystkie aspekty tej sprawy i nie znalazła żadnych
podstaw prawnych, by zalecić formalny wniosek na tym etapie.

2.4(ii) Porady w kwestii interpretacji i stosowania kodeksu postępowania

W minionym roku komitet doradczy i jego sekretariat starał się nadal udzielać posłom
porad w kwestii prawidłowej interpretacji i stosowania kodeksu postępowania, w jak
największym stopniu zmniejszając obciążenia administracyjne.

W szczególności komitet doradczy udzielił porady pewnemu posłowi, z zachowaniem
pełnej poufności i w ciągu 30 dni kalendarzowych, zgodnie z art. 7 ust. 4 kodeksu,
kontynuując w ten sposób uściślanie interpretacji obowiązujących przepisów.

Poseł ów zasięgnął opinii komitetu po przyznaniu nagrody za zaangażowanie na rzecz
integracji europejskiej. W związku z tym komitet doradczy wprowadził między
nagrodami symbolicznymi (np. medale lub oprawione dyplomy) a gratyfikacją
finansową związaną z nagrodą. Komitet podkreślił brak zakazu, zgodnie z kodeksem
postępowania, przyjęcia przez posła prezentu grzecznościowego, dopóki jego wartość
nie przekracza 150 EUR, jednak każde wsparcie finansowe udzielone posłowi przez
osoby trzecie w ramach jego działalności politycznej musi być ujawnione w ciągu 30
dni poprzez złożenie zmienionego oświadczenia majątkowego, zgodnie z art. 4 ust. 1 i
art. 4 ust. 2 lit. g) kodeksu postępowania.

2.4(iii) Szerzenie znajomości kodeksu postępowania, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz Parlamentu

Komitet doradczy zwiększył międzynarodowy zasięg wysiłków na rzecz zwiększenia
świadomości co do kodeksu postępowania.  W szczególności komitet doradczy w
dniu 14 kwietnia 2015 r. zaprosił do Parlamentu Europejskiego nowo wybranego
przewodniczącego francuskiego Urzędu ds. Przejrzystości w Życiu Publicznym
(Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) w celu wymiany poglądów
i najlepszych praktyk z komitetem doradczym. Celem tych inicjatyw jest promowanie
rzetelnego i przejrzystego modelu zarządzania.

Ponadto w dniu 29 maja 2015 r. członkowie sekretariatu zostali zaproszeni przez
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) do udziału w seminarium
szkoleniowego dla nowo wybranych posłów do tunezyjskiego Zgromadzenia
Narodowego.

3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA

3.1 Procedura monitorowania oświadczeń majątkowych posłów

Art. 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania przewiduje procedurę
monitorowania oświadczeń majątkowych posłów: „Jeżeli istnieją podstawy
pozwalające sądzić, że oświadczenie zawiera wyraźnie błędne, niepoważne,
nieczytelne lub niezrozumiałe informacje, właściwe służby – działając w imieniu
przewodniczącego – przeprowadzają kontrolę wiarygodności w celu wyjaśnienia
sprawy w rozsądnym terminie, tym samym zapewniając posłowi możliwość
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zareagowania. W przypadku, gdy taka kontrola nie doprowadzi do wyjaśnienia ani
rozstrzygnięcia sprawy, przewodniczący podejmuje decyzję o dalszych działaniach
zgodnie z art. 8 kodeksu postępowania”.

Dział wyznaczony jako właściwy do wykonywania tej kontroli wiarygodności w
imieniu przewodniczącego, którym jest Dział ds. Administracyjnych Posłów w DG
ds. Urzędu Przewodniczącego systematycznie dokonuje przeglądu wszystkich
oświadczeń majątkowych przedstawianych przez posłów, zarówno nowych
składanych przez nowych posłów, jak i zmienionych wersji już istniejących
oświadczeń.

3.2 Składanie przez posłów oświadczeń majątkowych

Jak postanowiono w art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania, posłowie są zobowiązani do
przedłożenia oświadczeń majątkowych „w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia
pełnienia mandatu w Parlamencie w trakcie kadencji”. W 2015 r. wszystkich 20
nowych posłów złożyło oświadczenia majątkowe w terminie.

Ponadto art. 4 ust. 1 przewiduje, że posłowie „informują Przewodniczącego o
wszelkich zmianach mających wpływ na ich oświadczenie majątkowe w terminie do
30 dni po zaistnieniu takiej zmiany”.

W ciągu roku 88 posłów przedłożyło przewodniczącemu 105 uaktualnionych
oświadczeń6.  Spośród nich 11 posłów uaktualniło dwukrotnie swoje oświadczenia, a
3 posłów uaktualniło oświadczenia trzy razy.

Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 161 zmian, tj. w niektórych
przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.

Co do treści – części A, D i I były zdecydowanie najczęściej zmieniane, dokonano w
nich odpowiednio 26, 63 i 26 zmian, co potwierdza tendencję zaobserwowaną w
poprzednich okresach.

Poniższy wykres przedstawia liczbę wprowadzonych w ciągu roku zmian do
poszczególnych części7.

6 Decyzją z dnia 9 marca 2015 r. Prezydium przyjęło zmienioną wersję formularza oświadczenia
posłów o korzyściach finansowych, umożliwiając posłom wyraźne wskazanie, czy czynności
wymienione w części A lub D nie podlegały wynagrodzeniu. 37 posłów przedłożyło ponownie
oświadczenia majątkowe używając nowego formularza. Zmiany te nie są tutaj uwzględnione, ponieważ
nie pociągają za sobą żadnej istotnej zmiany w oświadczeniach danych posłów.
7 3 posłów przedłożyło oświadczenie, które było identyczne z poprzednim; nie są one przedstawione na
tym wykresie.
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Rozłożenie zmian wprowadzonych przez posłów do PE według
sekcji oświadczeń majątkowych

Number of
modifications

Część A: Działalność zawodowa posła, jaką prowadził on w okresie 3 lat poprzedzających jego wybór do
Parlamentu, oraz jego członkostwo w tym okresie w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną.
Część B: Wynagrodzenia otrzymane z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie.
Część C: Wszelka regularna działalność, którą poseł prowadzi równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą
otrzymuje wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy wykonuje ją jako pracownik najemny, czy też jako osoba
prowadząca działalność na własny rachunek.
Część D: Członkostwo w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną lub prowadzenie przez posła wszelkiej innej
działalności zewnętrznej, zarówno tej, za którą otrzymuje wynagrodzenie, jak i tej, którą wykonuje nieodpłatnie.
Część E: Wszelka wynagradzana okazjonalna działalność zewnętrzna (w tym działalność pisarska, działalność
w charakterze wykładowcy lub w charakterze eksperta), jeżeli w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie
przekracza kwotę 5 000 EUR.
Część F: Wszelki udział w przedsięwzięciu lub partnerstwie, który może mieć potencjalne skutki w zakresie
polityki publicznej lub który umożliwia posłowi wywieranie istotnego wpływu na działanie tego przedsięwzięcia
lub partnerstwa.
Część G: Wszelkie wsparcie finansowe w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu, dodatkowe w stosunku do
środków przyznanych przez Parlament, udzielone posłowi w ramach jego działalności politycznej przez osoby
trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych osób.
Część H: Wszelkie interesy finansowe, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie mandatu posła.
Część I: Wszelkie dodatkowe informacje, jakich poseł pragnie udzielić.

4 ADMINISTRACJA

Dział do Spraw Administracyjnych Posłów w Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu
Przewodniczącego działa jako sekretariat komitetu doradczego i jest właściwą służbą
w rozumieniu art. 2, 3, 4 i 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania.
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