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INDLEDNING

Det er fastsat i artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer
vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter (bilag I til Europa-
Parlamentets forretningsorden), at det rådgivende udvalg om medlemmerne adfærd skal
offentliggøre en årlig rapport om sine aktiviteter.

Den årlige rapport omhandler det rådgivende udvalgs aktiviteter i tidsrummet 1. januar
til 31. december 2016 og blev vedtaget af udvalget den 7. februar 2017.
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Sammendrag

Denne rapport omhandler de aktiviteter, der er blevet udført af det rådgivende udvalg
om medlemmernes adfærd, i tidsrummet 1. januar til 31. december 2016.

Der er i dette år sket en betydelig stigning i antallet af henvendelser fra formanden
til udvalget. Det blev således anmodet om at undersøge otte sager om mulig
overtrædelse af kodeksen med i alt 11 implicerede medlemmer, mod fem sager i
2015. Desuden behandlede udvalget en direkte anmodning fra formanden om
fortolkning af kodeksen. Udvalget har således udbygget sin jurisprudens i løbet af
året.

Det rådgivende udvalg har ligesom i de foregående år også lagt stor vægt på at yde
medlemmerne optimal service ved både at drage omsorg for, at kodeksens
bestemmelser efterleves nøje, men samtidig holde den administrative byrde så let
som mulig.  Udvalget har i denne henseende navnlig bestræbt sig på at udbrede
kendskabet til adfærdskodeksen. Det skal fremhæves, at udvalget igen har udvidet
den internationale dimension af sit oplysningsarbejde i den hensigt at gøre
Parlamentets forbedrede fremgangsmåder inden for parlamentarisk etik og
gennemsigtighed mere kendte og anerkendte uden for institutionens mure.

Endvidere har den kompetente tjenestegren (Enheden for Medlemsadministration
under GD Ledelsestjenester varetager udvalgets sekretariatsarbejde) fortsat
proceduren med at underkaste samtlige økonomiske interesseerklæringer fra
medlemmerne en generel sandsynlighedskontrol, jf. artikel 9 i
gennemførelsesforanstaltningerne til kodeksen.

Der blev i løbet af året indgivet 16 nye erklæringer fra nytiltrådte medlemmer og
indgivet 72 modificerede erklæringer af 55 medlemmer i overensstemmelse med den
generelle forpligtelse til at ajourføre erklæringer. Disse ajourførte erklæringer affødte
samlet set 122 ændringer, dvs. at der i nogle tilfælde blev foretaget mere end én
ændring pr. ajourføring.
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1 BAGGRUND

Adfærdskodeksen for medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende økonomiske
interesser og interessekonflikter (i denne tekst benævnt "kodeksen") trådte i kraft
den 1. januar 2012.

Kodeksen opstiller en række vejledende principper, som Parlamentets medlemmer skal
følge i udøvelsen af deres hverv, herunder først og fremmest principperne om
upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for
Parlamentets værdighed;

Endvidere er der med kodeksen for første gang indført en eksplicit definition af
interessekonflikter såvel som opstillet instrukser, som medlemmerne i tilfælde af at
være konfronteret med en interessekonflikt, hvad enten den er reel eller potentiel – det
vil sige selvom den blot opfattes som en sådan konflikt af en del af den offentlige
opinion.

Kodeksen fastsætter også begrænsninger for de betingelser, hvorunder tidligere
medlemmer har ret til at udføre lobby- eller repræsentantvirksomhed.

Kodeksen indfører navnlig den udspecificerede økonomiske interesseerklæring, som
alle medlemmer på eget ansvar skal indgive inden afslutningen på første mødeperiode
efter valget til Europa-Parlamentet eller, for de medlemmers vedkommende som
indtræder i deres hverv i løbet af valgperioden, inden for tredive dage efter deres
indtræden i Parlamentet. Denne erklæring skal endvidere modificeres af medlemmet
inden for tredive dage efter enhver ændring, der berører deres individuelle situation.

Forpligtelserne vedrørende erklæringerne er suppleret ved
gennemførelsesforanstaltningerne til adfærdskodeksen, der trådte i kraft den 1. juli
2013. Ifølge disse gennemførelsesforanstaltninger er medlemmerne også forpligtet til
øjeblikkeligt at oplyse om begivenheder, som de deltager i, hvor rejse-, hotel- og
opholdsudgifter godtgøres eller afholdes direkte af tredjeparter. Hvis medlemmer
modtager gaver, når de optræder som officielle repræsentanter for Parlamentet, er de
desuden forpligtet til at underrette og aflevere gaven til forvaltningen.

Alle ovenstående erklæringsmæssige forpligtelser afspejler de strenge krav, som er
gældende i Parlamentet vedrørende parlamentarisk etik og gennemsigtighed. Alle de
økonomiske interesseerklæringer, erklæringer om deltagelse i begivenheder afholdt af
tredjeparter samt registrering af officielle gaver er umiddelbart tilgængelige online på
Europa-Parlamentets websted.

Ethvert medlem, der overtræder kodeksen og gennemførelsesforanstaltningerne hertil
løber risikoen for at blive pålagt en sanktion, der i sidste instans afsiges af formanden.
Denne sanktion kundgøres i plenarforsamlingen og offentliggøres på Parlamentets
websted, ligeledes af gennemsigtighedshensyn.

2 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD
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2.1 Sammensætning

Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd (i denne tekst benævnt udvalget) er
nedsat ved artikel 7, stk. 1, i adfærdskodeksen.

Udvalgets sammensætning er bestemt ved artikel 7, stk. 2 og 3, i kodeksen. Formanden
udpeger ved indledningen på sin embedsperiode fem permanente medlemmer af
udvalget blandt medlemmer af formandskaberne og koordinatorerne for Udvalget om
Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget under hensyntagen til de pågældende
medlemmers erfaring og den politiske ligevægt.

De permanente medlemmer af udvalget, hvis embedsperiode udløber den 16. januar
2017, er:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen)

 Mady DELVAUX (S&D, Luxembourg)

 Sajjad KARIM (ECR, Det Forenede Kongerige)

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrig) og

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Den Tjekkiske Republik)

Formanden udpeger ligeledes ved begyndelsen af sin embedsperiode et reservemedlem
for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret blandt udvalgets permanente
medlemmer.

Reservemedlemmerne af udvalget, hvis embedsperiode udløber den 16. januar 2017,
er:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland)

 Laura FERRARA (EFDD, Italien) og

 Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgien).

2.2 Formandskab

I henhold til artikel 7, stk. 2, andet afsnit, i kodeksen, varetager de permanente
medlemmer formandskabet for udvalget på skift
for seks måneder ad gangen. I henhold til artikel 3 i udvalgets forretningsorden følger
rotationen princippet om størrelsen af den politiske gruppe, som det pågældende
medlem tilhører, i faldende orden. Således er formandskabet i årets løb blevet varetaget
på skift og under hensyntagen til det foregående års formandsrotation af Mady
DELVAUX (indtil februar), dernæst af Jean-Marie CAVADA (marts-august). Jiří
MAŠTÁLKA fratrådte dette hverv i september og Danuta Maria HÜBNER var på
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daværende tidspunkt forhindret, hvorfor formandskabet oktober-december igen blev
varetaget af Mady DELVAUX.

2.3 Møder i 2016

Det rådgivende udvalg holdt otte møder i 2016.

Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2016

Tirsdag 26. januar
Tirsdag 16. februar
Tirsdag 15. marts
Tirsdag 24. maj
Tirsdag 12. juli
Onsdag 12. oktober1

Mandag 24. oktober2

Tirsdag 6. december

2.4 Tjenesterejser

Udvalgets arbejde har et dobbelt formål:

 For det første, jf. artikel 7, stk. 1, første afsnit, i kodeksen at give ethvert
medlem, som anmoder herom, retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen
af bestemmelserne i denne adfærdskodeks, i fortrolighed og inden for en frist
på 30 kalenderdage. Medlemmet, der fremsætter anmodningen, har ret til at
forlade sig på de retningslinjer, udvalget afstikker, hvilket udgør en værdifuld
garanti for juridisk sikkerhed.

 For det andet, jf. artikel 7, stk. 4, andet afsnit, i kodeksen, skal udvalget efter
anmodning fra formanden vurdere mulige tilfælde af overtrædelser af kodeksen
og på grundlag af sine konklusioner rådgive formanden om, hvilke
foranstaltninger der eventuelt skal træffes. Hvis formanden på grundlag af
denne rådgivning konkluderer, at et medlem vitterligt har overtrådt kodeksen,
træffer formanden efter høring af det pågældende medlem en begrundet
afgørelse, der eventuelt pålægger en sanktion, og denne vil være offentligt
tilgængelig på Parlamentets websted valgperioden ud.

2.5 Arbejde udført i det forgangne år

1 Af organisationsmæssige grunde blev et møde berammet til 18. oktober fremskudt til 12. oktober.
2 Af hensyn til udvalgets arbejdsforløb blev der uden for den oprindelige mødekalender organiseret dette
ekstraordinære møde i Strasbourg.
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2.5(i) Mulige overtrædelser af adfærdskodeksen

Formanden rettede i 2016 henvendelse til udvalget otte gange (mod fem gange året
forinden) om mulige tilfælde af overtrædelse af kodeksen, der implicerede i alt 11
medlemmer.

En af de forelagte sager vedrørte tre medlemmer, der var rejst til et tredjeland og efter
hjemkomst ikke havde indgivet erklæringer om deltagelse i begivenheder organiseret
af tredjeparter. Udvalget konstaterede, at alle udgifter i forbindelse med denne rejse var
blevet afholdt af en politisk gruppe og konkluderede, at de pågældende medlemmer, jf.
artikel 6, stk. 2, fjerde afsnit, i gennemførelsesforanstaltningerne til kodeksen, her var
undtaget fra forpligtelsen til at indgive rejseerklæring, og at der således ikke var sket
nogen overtrædelse af kodeksen.

Fire henvendelser vedrørte medlemmer, som ligeledes var rejst til tredjeland og
efterfølgende havde undladt at indgive erklæring om deltagelse i begivenheder
organiseret af tredjepart, selvom forpligtelsen her gjaldt, jf. artikel 6 i
gennemførelsesforanstaltningerne til kodeksen, eftersom rejse-, hotel- eller
opholdsudgifter blev afholdt af myndigheder i et land uden for EU. Her konkluderede
udvalget, at kodeksen for så vidt var blevet overtrådt af de omhandlede medlemmer,
men frarådede, at de blev taget skridt imod dem, eftersom alle medlemmerne straks
havde indgivet en behørigt udfyldt erklæring med samt et brev, hvori de forklarede sig,
efter at de var blevet gjort opmærksomme på forglemmelsen.

Der blev på foranledning af myndighederne i et tredjeland ligeledes forelagt en sag om
et medlem, der var rejst til det pågældende land uden at have indgivet erklæring om
rejsen. Udvalget mente i betragtning af den usædvanligt lange tid, der forløb, før en
erklæring om rejsen blev indgivet, at medlemmet havde overtrådt kodeksen.

Formanden forelagde en sag om et medlem, som var impliceret i en sag behandlet af
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Eftersom OLAF havde
konstateret, at det pågældende medlem uretmæssigt havde anvendt Parlamentets
midler, konkluderede udvalget, at medlemmet i kraft heraf også havde gjort sig skyldig
i overtrædelse af de vejledende principper i kodeksens artikel 1, og at det som følge
heraf var berettiget at pålægge en sanktion.

Den ottende sag vedrørte to medlemmers adfærd i Parlamentet. I disse sager
konkluderede udvalget, at adfærden udgjorde en overtrædelse af artikel 1 i kodeksen
og af artikel 11 i Parlamentets forretningsorden. Dertil anbefalede udvalget formanden
at indbringe sagerne for de kompetente nationale retslige myndigheder.

Endelig rettede formanden en anmodning til udvalget om at evaluere det stadig mere
hyppigt forekommende forhold, at visse medlemmer optræder som protektorer for
arrangementer af kommerciel art i Parlamentets lokaler i samarbejde med tredjeparter
såsom interesserepræsentanter eller brancheorganisationer. Udvalget forelagde
formanden en evaluering, hvori den erindrede om medlemmernes forpligtelse til at
erklære økonomiske interesser og interessekonflikter og samtidig understregede, at det
hører under Kvæstorernes ressort at se til, at Præsidiets afgørelser om tredjeparters
afbenyttelse af Parlamentets lokaler såvel som om afholdelse af kulturarrangementer
og udstillinger behørigt efterleves.
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2.5(ii) Vejledning i fortolkning og implementering af adfærdskodeksen

Udvalget modtog i 2016 ingen formelle anmodninger, jf. artikel 7, stk. 4, første afsnit,
i kodeksen, om at vejlede i fortolkning og implementering af kodeksen. Dets sekretariat
har dog i løbet af året som sædvanligt været en række medlemmer og parlamentariske
assistenter behjælpelig med korrekt at fortolke og følge kodeksens og
gennemførelsesforanstaltningernes bestemmelser og samtidige lette den administrative
byrde så meget som muligt.

2.5(iii) Udbredelse om adfærdskodeksen uden for Parlamentet

Udvalget gjorde også dette år store bestræbelser på at promovere adfærdskodeksen på
internationalt plan.

Mady DELVAUX repræsenterede således udvalget på plenarmødet i Europarådets
Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco) i Europarådets regi den 30. juni.
Hun orienterede ved denne lejlighed Greco-repræsentanterne om kodeksens indhold og
om udvalgets opdrag og arbejdsstruktur.

3 AKTIVITETER KNYTTET TIL ADFÆRDSKODEKSEN

3.1 Tilsynsproceduren for medlemmernes erklæringer om økonomiske
interesser

Der er i artikel 9 i gennemførelsesforanstaltningerne foreskrevet en kontrolprocedure
for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser. Enheden for
Medlemsadministration under GD Ledelsestjenester foretager derfor en generel
kontrolprocedure i formandens navn, når der opstår mistanke om, at en erklæring
indeholder åbenlyst forkerte, useriøse, ulæselige eller uforståelige oplysninger. Det
berørte medlem gives i så fald en frist til at reagere herpå ved enten at bekræfte eller at
korrigere de oplysninger, vedkommende har opgivet på sin erklæring. Hvis den herpå
fremkomne afklaring ikke anses for fyldestgørende, kan formanden træffe beslutning
om at iværksætte den procedure, der er fastsat i kodeksens artikel 8.

Enheden for Medlemsadministration under GD Ledelsestjenester har systematisk
undersøgt samtlige økonomiske interesseerklæringer indgivet af medlemmer, der er
tiltrådt deres hverv i løbet af valgperioden, såvel som modifikationer af eksisterende
erklæringer.

3.2 Indgivelse og ajourføring af medlemmernes erklæringer om økonomiske
interesser

I henhold til artikel 4, stk. 1, i kodeksen skal medlemmer, som indtræder i Parlamentet
i løbet af valgperioden, på deres personlige ansvar fremlægge en detaljeret erklæring
om deres økonomiske interesser inden for tredje dage efter at have påbegyndt deres
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hverv. De 16 nye medlemmer tiltrådt i 2016 indgav alle deres økonomiske
interesseerklæring inden for den fastsatte frist.

Artikel 4, stk. 1, pålægger desuden medlemmerne at rette deres erklæring til inden for
tredive dage efter, at der indtræffer ændringer med virkning for deres situation. Som
følge heraf blev der i løbet af året indgivet 72 ajourføringer til formanden af 55
forskellige medlemmer. Heraf modificerede seks medlemmer deres erklæring to gange,
to medlemmer modificerede tre gange, ét medlem fire gang og ét medlem fem gang.

Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 122 ændringer, dvs. at der i nogle
tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr. ajourføring.

For så vidt angår indholdet blev der oftest foretaget modifikationer i afsnit D), A) og
I), hhv. 58, 17 og 15 ændringer, hvilket endnu en gang bekræfter den tendens, der er
blevet konstateret i de foregående år.

Nedenstående diagram viser afsnit for afsnit fordelingen af alle de ændringer, der blev
foretaget i løbet af året3.

Afsnit A): erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for indtræden i Parlamentet samt deltagelse i det samme tidsrum i
ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller andre organer
med status som juridisk person.
Afsnit B): modtagelse af vederlag for udøvelsen af et mandat i et andet parlament.
Afsnit C): lønnet aktivitet, som medlemmet har udført sideløbende med udøvelsen af sit mandat, uanset om det sker
som lønmodtager eller selvstændig.
Afsnit D): deltagelse i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller
andre organer med status som juridisk person eller ethvert andet relevant bierhverv, hvad enten det er lønnet eller
ulønnet.
Afsnit E): lejlighedsvist lønnet bierhverv (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det
samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår.
Afsnit F): deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik,
eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender.

3 Ét medlem indgav en erklæring, der ord til andet var identisk med den foregående; dette enkeltstående
tilfælde er ikke medtaget i figuren.
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Afsnit G): enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet har modtaget ud over midlerne
fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter med angivelse af disses identitet.
Afsnit H): enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.
Afsnit I): supplerende oplysninger som medlemmet ønsker at indgive.

4 ADMINISTRATION

Enheden for Medlemsadministration under Generaldirektoratet for Ledelsestjenester
fungerer som sekretariat for det rådgivende udvalg og er af generalsekretæren udpeget
til den kompetente tjenestegren, jf. artikel 2, 3, 4 og 9 i
gennemførelsesforanstaltningerne til adfærdskodeksen.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europa-Parlamentet
Sekretariatet for det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgien


