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ELŐSZÓ

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre
vonatkozó magatartási kódexe (az Európai Parlament eljárási szabályzatának I.
melléklete) 7. cikkének (6) bekezdése értelmében a képviselők magatartásával
foglalkozó tanácsadó bizottság tevékenységeiről éves jelentést tesz közzé.

Ez a bizottság által 2017. február 7-én elfogadott éves jelentés a tanácsadó bizottság
2016. január 1-je és december 31-e között folytatott tevékenységeire vonatkozik.
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Összefoglaló

Ez a jelentés a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságnak a 2016.
január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységeire vonatkozik.

Ebben az évben az elnök a korábbinál jóval több esetben fordult a bizottsághoz. A
bizottság így nyolc esetben kapott felkérést a magatartási kódex esetleges megsértése
eseteinek kivizsgálására, melyekben összesen tizenegy képviselő volt érintett, míg
2015-ben öt ilyen esetet vizsgált. Emellett a bizottság egy, a magatartási kódex
értelmezésére irányuló, közvetlenül az elnök által benyújtott felkéréssel is
foglalkozott. A bizottság ily módon az év során tovább gazdagította joggyakorlatát.

Ahogyan korábban is, a tanácsadó bizottság arra törekedett, hogy a lehető legjobb
szolgáltatást nyújtsa a képviselők számára, gondoskodva a kódex rendelkezéseinek
maradéktalan betartásáról és lehetőség szerint minimálisra csökkentve az
adminisztratív terheket. Ennek érdekében a bizottság különös súlyt helyezett arra,
hogy jobban megismertesse a magatartási kódexet a képviselőkkel. Hangsúlyozandó,
hogy a bizottság tovább bővítette figyelemfelhívó munkája nemzetközi dimenzióját,
hogy az Európai Parlament parlamenti etika és átláthatóság terén alkalmazott legjobb
gyakorlatait jobban megismertesse és elismertesse az intézményen kívül.

Egyebek mellett, az illetékes igazgatási szervezeti egység (az Elnökségi
Főigazgatóságon működő Képviselői Adminisztrációs Osztály, amely ellátja a
tanácsadó bizottság titkársági feladatait), továbbra is általános hitelességi
ellenőrzésnek vetette alá valamennyi, a képviselők pénzügyi érdekeltségeire
vonatkozó nyilatkozatot, összhangban a képviselők magatartási kódexe végrehajtási
intézkedéseinek 9. cikkével.

Az év során az új képviselők 16 új nyilatkozatot nyújtottak be és a naprakésszé tételre
vonatkozó, valamennyi képviselőre vonatkozó általános kötelezettség részeként 55
képviselő 72 módosított nyilatkozatot nyújtott be. Ezek a helyesbített nyilatkozatok
összesen 122 módosítást tartalmaztak, néhány esetben tehát egyetlen frissítés több
módosítást is tartalmazott.
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1 HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre
vonatkozó magatartási kódexe (a továbbiakban: a magatartási kódex)
2012. január 1-jén lépett hatályba.

A magatartási kódex rögzített néhány alapvető elvet, amelyet a képviselőknek
parlamenti feladataik ellátása során tiszteletben kell tartaniuk, amelyek közt kiemelt
hangsúlyt kap az érdekmentesség, a feddhetetlenség, az átláthatóság, a kellő gondosság,
a becsületesség és a felelősségvállalás, valamint az intézmény hírnevének tiszteletben
tartása.

Emellett a magatartási kódex, most első alkalommal, kifejezetten meghatározza az
összeférhetetlenségeket, valamint azokat az utasításokat, amelyek szerint a
képviselőknek összeférhetetlenség fennállása esetén el kell járniuk, függetlenül attól,
hogy az valóságos vagy potenciális, azaz hogy azt a közvélemény egy része csupán
olyannak tekinti-e.

A magatartási kódex  korlátozásokat ír elő azokkal a feltételekkel kapcsolatban is,
amelyek mellett a volt képviselők jogosultak lobbitevékenységet folytatni vagy
képviseletet vállalni.

Legfőképpen pedig, a magatartási kódex bevezeti a pénzügyi érdekeltségeikről szóló
részletes nyilatkozatot, amelyet valamennyi képviselőnek, személyes felelősségvállalás
mellett be kell nyújtania az európai parlamenti választásokat követő első ülésszak
végéig, illetve azoknak a képviselőknek az esetében, akik a parlamenti ciklus közben
lépnek hivatalba, a parlamenti hivatalba lépést követő 30 napon belül. Emellett a
képviselőknek ezt a nyilatkozatot valamennyi, személyes helyzetüket érintő változás
esetén a változást követő harminc napon belül módosítaniuk kell.

Ezeket a bejelentési kötelezettségeket a magatartási kódex 2013. július 1-jén hatályba
lépett végrehajtási intézkedései kiegészítették. E végrehajtási intézkedések értelmében
a képviselők kötelesek késedelem nélkül bejelenteni azokat a rendezvényeket,
amelyeken részt vesznek, amennyiben utazásuk, szállásuk és tartózkodásuk költségeit
harmadik felek térítették meg vagy fizették ki közvetlenül. Emellett a képviselők
kötelesek tájékoztatni az adminisztrációt azokról az ajándékokról, illetve az
adminisztrációnak átadni azokat az ajándékokat, amelyeket olyan alkalmakkor kapnak,
amikor hivatalos minőségükben képviselik a Parlamentet.

A fenti bejelentési kötelezettségek a Parlament parlamenti etika és átláthatóság terén
alkalmazott szigorú követelményeit tükrözik. Ennek megfelelően valamennyi,
pénzügyi érdekeltségre vonatkozó nyilatkozat, a harmadik felek által szervezett
rendezvényeken való részvételre vonatkozó nyilatkozatok, valamint a hivatalos
ajándékok nyilvántartása interneten könnyen hozzáférhetők az Európai Parlament
honlapján.

Minden képviselő, aki megsérti a magatartási kódexet vagy annak végrehajtási
intézkedéseit, azt kockáztatja, hogy végső soron az elnök részesíti szankcióban. A
szóban forgó szankciót a plenáris ülésen jelentik be és közzéteszik a Parlament
internetes oldalán, ebben az esetben is az átláthatóság biztosítása érdekében.
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2 A KÉPVISELŐK MAGATARTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ

BIZOTTSÁG

2.1 Összetétel

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságot (a továbbiakban: a
tanácsadó bizottság) a magatartási kódex 7. cikkének (1) bekezdése hozta létre.

Összetételét a magatartási kódex 7. cikkének (2) és (3) bekezdése szabályozza. Az
elnök hivatali ideje kezdetén öt állandó tagot nevez ki a Parlament Alkotmányügyi
Bizottsága és Jogi Bizottsága elnökségi tagjai és koordinátorai közül, tapasztalatuk és
a politikai kiegyensúlyozottság szem előtt tartásával.

A bizottság azon állandó tagjai, akiknek mandátuma 2017. január 16-án lejár, a
következők:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Lengyelország);

 Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 Sajjad KARIM (ECR, Egyesült Királyság);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Franciaország); valamint

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Csehország).

Az elnök hivatali ideje kezdetén a tanácsadó bizottság állandó tagjai közt nem képviselt
képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy tartaléktagot is kijelöl.

A bizottság azon tartaléktagjai, akiknek mandátuma 2017. január 16-án lejár, a
következők:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finnország);

 Laura FERRARA (EFDD, Olaszország); valamint

 Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgium).

2.2 Elnökség

A magatartási kódex 7. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
tanácsadó bizottság minden állandó tagja hat hónapos időtartamra betölti annak soros
elnökségét. Emellett, a bizottság eljárási szabályzatának 3. cikkével összhangban ez a
rotáció elvben azon képviselőcsoportok méretét követi csökkenő sorrendben,
amelyekhez tagjai tartoznak. Ily módon az elnökséget az elmúlt év során DELVAUX
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asszony (februárig), majd CAVADA úr (márciustól augusztusig) töltötte be, tekintettel
az előző évi elnökségi rotációra. Mivel szeptemberben MAŠTÁLKA úr elmondott erről
a tisztségről és HÜBNER asszony épp akadályoztatva volt, októbertől decemberig
ismét DELVAUX asszony látta el e tisztséget.

2.3 2016. évi ülések

A tanácsadó bizottság 2016-ban nyolc alkalommal ülésezett.

A tanácsadó bizottság 2016. évi üléseinek naptára

Január 26., kedd
Február 16., kedd
Március 15., kedd
Május 24., kedd
Július 12., kedd
Október 12., szerda1

Október 24., hétfő2

December 6., kedd

2.4 Feladatai

A tanácsadó bizottság feladata kettős:

 Egyrészt, a magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdése
értelmében a képviselő kérésére – bizalmas jelleggel és harminc naptári napon
belül – iránymutatást ad a képviselőnek a magatartási kódex rendelkezéseinek
értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A kérést benyújtó képviselő
ekkor jogosan követheti a bizottság iránymutatásait, ami értékes jogi
biztosítékot jelent.

 Másrészt, a magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének második albekezdése
és 8. cikke értelmében a tanácsadó bizottság az elnök kérésére értékeli a
magatartási kódex esetleges megsértésének eseteit, és következtetései alapján
ajánlást fogalmaz meg az elnök számra egy esetlegesen meghozandó döntésre
vonatkozóan. Ha a tanácsadó bizottság ajánlását figyelembe véve az elnök úgy
találja, hogy az érintett képviselő valóban megszegte a magatartási kódexet, a
képviselő meghallgatását követően indokolással ellátott határozatot hoz, amely
szankciót állapíthat meg, és amelyet közzétesznek a Parlament honlapján a
jogalkotási ciklusból fennmaradó időszakra.

1 Gyakorlati szervezési okokból az eredetileg október 18-ra tervezett ülést október 12-re hozták előre.
2 A bizottság munkájának érdekében ezt a rendkívüli ülést, amely az eredeti naptárban nem szerepelt,
Strasbourgban tartották meg.
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2.5 Az év során elvégzett munka

2.5(i) A magatartási kódex esetleges megsértései

2016-ban a tanácsadó bizottság nyolc esetben kapott felkérést az elnöktől a magatartási
kódex esetleges megsértése eseteinek kivizsgálására, melyekben összesen tizenegy
képviselő volt érintett, míg az előző évben öt ilyen esetet vizsgált.

Az egyik beterjesztés három képviselőt érintett, akik harmadik országba utaztak, de
visszatérésüket követően nem nyújtottak be harmadik felek által szervezett
rendezvényeken való részvételre vonatkozó nyilatkozatot. A bizottság megállapította,
hogy az utazással kapcsolatos valamennyi költséget egy képviselőcsoport fedezte, és
arra a következtetésre jutott, hogy az érintett képviselők felmentésben részesültek az
utazásra vonatkozó bejelentési kötelezettség alól, összhangban a magatartási kódex
végrehajtási intézkedései 6. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésével, és ezért
semmilyen módon nem sértették meg a magatartási kódex rendelkezéseit.

Négy beterjesztés olyan képviselőkre vonatkozott, akik harmadik országba utaztak, és
utóbb elmulasztották a harmadik felek által szervezett rendezvényeken való részvételre
vonatkozó nyilatkozat benyújtását, holott a magatartási kódex 6. cikke értelmében ezt
kötelesek lettek volna megtenni, mivel utazásuk, szállásuk vagy tartózkodásuk
költségeit nem uniós országok hatóságai térítették meg. E tekintetben a tanácsadó
bizottság arra a következtetésre jutott, hogy e képviselők először is valóban megszegték
a magatartási kódex rendelkezéseit, ugyanakkor azt javasolta, hogy a képviselőkkel
szemben semmilyen további intézkedésre ne kerüljön sor, mivel, amint a mulasztás
megállapításra került, valamennyien késedelem nélkül benyújtották a megfelelően
kitöltött nyilatkozatot és egy magyarázó levelet.

Egy másik eset egy olyan képviselőre vonatkozott, aki egy adott harmadik ország
hatóságainak meghívására az érintett országba utazott, és nem nyújtott be az utazással
kapcsolatos nyilatkozatot. A tanácsadó bizottság tekintettel arra, hogy a szóban forgó
nyilatkozat benyújtására kivételesen hosszú idő elteltével került sor, úgy vélte, hogy az
érintett képviselő megsértette a magatartási kódexet.

Egy másik, az elnök által beadott felkérés egy, az Európai Csalás Elleni Hivatal által
készített jelentésben szereplő képviselőre vonatkozott. Mivel az OLAF megállapította,
hogy az érintett képviselő hűtlen kezelést követett el a Parlament kárára, a bizottság
arra a következtetésre jutott, hogy a képviselő eljárásával megsértette a magatartási
kódex 1. cikkében rögzített irányelveket, és magatartása szankció kiszabását teszi
indokolttá.

A nyolcadik eset két képviselő parlamenti épületben tanúsított magatartására
vonatkozott. A bizottság ebben az esetben is arra a következtetésre jutott, hogy
viselkedésükkel megsértették a magatartási kódex 1. cikkének és a Parlament eljárási
szabályzata 11. cikkének előírásait. Emellett a bizottság azt javasolta az elnöknek, hogy
terjessze az ügyet az illetékes nemzeti igazságügyi hatóságok elé.

Végül az elnök arra is felkérte a bizottságot, hogy értékelje a Parlament helyiségeiben
megtartott kereskedelmi jellegű rendezvények egyes képviselők általi, egyre gyakoribb,
harmadik felekkel – így érdekképviseletekkel vagy szakmai egyesületekkel –
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együttműködésben történő patronálásával kapcsolatos helyzetet. A bizottság
benyújtotta az elnöknek értékelését és emlékeztetett a képviselők pénzügyi
érdekeltséggel vagy összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeire,
hangsúlyozva, hogy a quaestorok feladata a Parlament helyiségeinek harmadik felek
általi használatára és a kulturális események és kiállítások rendezésére vonatkozó
elnökségi határozatok megfelelő végrehajtásának biztosítása.

2.5(ii) A magatartási kódex értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos
iránymutatások

2016-ban a tanácsadó bizottság nem kapott a 7. cikk (4) bekezdésének első albekezdése
szerinti hivatalos felkérést a magatartási kódex értelmezésével és végrehajtásával
kapcsolatos iránymutatásra. Ugyanakkor az év folyamán titkársága, ahogyan eddig is,
számos képviselőnek és parlamenti asszisztensnek nyújtott segítséget a magatartási
kódex és végrehajtási intézkedései rendelkezéseinek értelmezéséhez és megfelelő
alkalmazásához, a lehető legnagyobb mértékben könnyítve adminisztratív terheiken és
válaszolva kéréseikre.

2.5(iii) A magatartási kódex Parlamenten kívüli népszerűsítése

A tanácsadó bizottság idén is jelentős erőfeszítéseket tett a magatartási kódex
nemzetközi szintéren való népszerűsítésére.

Ennek jegyében DELVAUX asszony a bizottság képviseletében részt vett az Európa
Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjának (GRECO) június 30-i plenáris ülésén.
A GRECO képviselői előtti felszólalásában ismertette a magatartási kódex
rendelkezéseit, valamint a bizottság feladatait és működését.

3 A MAGATARTÁSI KÓDEXHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3.1 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok nyomon
követési eljárása

A magatartási kódex végrehajtási rendelkezéseinek 9. cikke előírja a képviselők
pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatának ellenőrzési eljárását. Az Elnökségi
Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya az elnök nevében általános
hitelességi ellenőrzést végez, amennyiben okkal feltételezhető, hogy valamely
nyilatkozat nyilvánvalóan hibás, komolytalan, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen
információt tartalmaz. Ebben az esetben az érintett képviselőnek észszerű határidő áll
a rendelkezésére, hogy a nyilatkozatában található adatokat megerősítse vagy
helyesbítse. Amennyiben az így eszközölt pontosításokat elégtelennek találja, az elnök
a magatartási kódex 8. cikke alapján határoz a követendő eljárásról.

Az Elnökségi Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya az év folyamán
mindvégig rendszeresen ellenőrizte valamennyi, a képviselők által benyújtott, pénzügyi
érdekeltségekről szóló nyilatkozatot, mind a parlamenti ciklus közben hivatalba lépő
képviselők új nyilatkozatait, mind a már létező nyilatkozatok módosított változatait.
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3.2 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok benyújtása
és aktualizálása

A magatartási kódex 4. cikke (1) bekezdésének értelmében azok a képviselők, akik a
parlamenti ciklus folyamán lépnek hivatalba, a parlamenti hivatalba lépést követő 30
napon belül személyes felelősségvállalásuk mellett kötelesek pénzügyi
érdekeltségeikről szóló részletes nyilatkozatot benyújtani. 2016-ban mind a tizenhat,
hivatalba lépő képviselő a megállapított határidőn belül benyújtotta pénzügyi
érdekeltségeiről szóló nyilatkozatát.

Ezenfelül a 4. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a képviselők a helyzetüket érintő
bármely változás esetén a változást követő 30 napon belül módosítják nyilatkozatukat.
Ennek következtében az elmúlt év folyamán 55 képviselő 77 aktualizált nyilatkozatot
nyújtott be az elnöknek. Közülük hat képviselő kétszer, két képviselő háromszor, négy
képviselő négyszer és egy képviselő ötször aktualizálta nyilatkozatát.

Ezek a módosított nyilatkozatok összesen 122 változást tartalmaztak, néhány esetben
tehát egyetlen frissítés több módosítást is tartalmazott.

Lényegében elsősorban a (D), (A) és (I) pontokat módosították a leggyakrabban (58,
17 és 15 módosítás), ami ismét megerősíti az előző évek során megfigyelt tendenciát.

Az alábbi ábra az év során benyújtott módosítások eloszlását mutatja pontról pontra3.

(A) pont : a képviselők foglalkozása a parlamenti feladataik megkezdését megelőző három évben, valamint ezen idő
alatt vállalatok, nem kormányzati szervezetek, egyesületek vagy más, jogszabályban létrehozott szervek
testületeiben vagy bizottságaiban vállalt részvételük.
(B) pont : másik parlamentben fennálló képviselői megbízatás ellátásáért felvett javadalmazás.

3 Egy képviselő az előző nyilatkozatával teljes mértékben megegyező nyilatkozatot nyújtott be; ezt az
elszigetelt esetet az ábra nem tartalmazza.
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(C) pont : javadalmazással járó rendszeres tevékenység, amelyet a képviselő megbízatása gyakorlása mellett akár
alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként végez.
(D) pont : vállalatok, nem kormányzati szervek, egyesületek vagy más, jogszabály által létrehozott szervek
testületeiben vagy bizottságaiban viselt tisztség, és bármilyen külső, javadalmazott vagy javadalmazással nem járó
tevékenység
(E) pont : alkalmankénti, díjazással járó külső tevékenység (többek közt írói, előadói tevékenység vagy
szaktanácsadás), amennyiben a teljes díjazás összege egy naptári évben meghaladja az 5000 eurót.
(F) pont : bármilyen vállalati részesedés vagy tulajdonrész, amennyiben annak lehetséges közpolitikai vonatkozásai
vannak, illetve amennyiben a részesedés jelentős befolyást biztosít a képviselő számára az adott testület ügyei felett.
(G) pont : pénzbeli, személyes vagy természetbeni juttatás, amelyet a képviselő a Parlament által biztosított juttatásán
felül politikai tevékenységéért harmadik féltől kap, akinek kilétét közölnie kell.
(H) pont : bármilyen egyéb pénzügyi érdekeltség, amely a képviselőt feladatainak ellátása során befolyásolhatja.
(I) pont : egyéb kiegészítő információ.

4 IGAZGATÁS

Az Elnökségi Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya jár el a tanácsadó
bizottság titkárságaként, valamint a főtitkár ezt az osztályt jelölte ki a magatartási kódex
végrehajtási intézkedéseinek 2., 3., 4. és 9. cikke szerinti illetékes szolgálatnak.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Európai Parlament
Titkárság, A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Brüsszel
Belgium


