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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 deputātu rīcības jautājumos publicē gada ziņojumu par savu
darbību.

Šo gada ziņojumu par Padomdevējas komitejas darbību laikposmā no 2016. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim komiteja pieņēma 2017. gada 7. februārī.
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Īss kopsavilkums

Šis ir ziņojums par darbību, ko laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim veikusi Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos.

Šajā gadā komiteja no Parlamenta priekšsēdētāja saņēma krietni vairāk pieprasījumu
sniegt atzinumu. Komiteja arī izskatīja astoņas lietas par iespējamiem Rīcības
kodeksa pārkāpumiem, kuras attiecās uz vienpadsmit deputātiem (2015. gadā
komiteja izskatīja piecas šādas lietas). Turklāt komiteja atbildēja uz Parlamenta
priekšsēdētāja personisku pieprasījumu interpretēt Rīcības kodeksu. Tādējādi
Komiteja visu gadu pastāvīgi bagātināja savu lietu izskatīšanas juridisko pieredzi.

Tāpat kā līdz šim Padomdevēja komiteja cītīgi pildīja savu pienākumu sniegt
optimālus pakalpojumus deputātiem, raugoties, lai precīzi būtu ievēroti Rīcības
kodeksa noteikumi, un vienlaikus cenšoties nodrošināt, lai administratīvais slogs
būtu pēc iespējas vieglāks. Šajā nolūkā komiteja jo īpaši pievērsās tam, kā panākt
labāku izpratni par Rīcības kodeksu. Jāuzsver, ka komitejas darbs pie izpratnes
veicināšanas ir kļuvis vēl nozīmīgāks starptautiskā līmenī, jo komiteja cenšas panākt,
lai Eiropas Parlamenta labākā prakse parlamenta darba ētikas un pārredzamības ziņā
izpelnītos plašāku atpazīstamību un atzīšanu ārpus iestādes.

Kompetentais administratīvais dienests (Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu
administrācijas nodaļa, kas pilda padomdevējas komitejas sekretariāta funkciju) cita
starpā arī turpināja veikt ikviena deputāta iesniegtās finansiālo interešu deklarācijas
vispārēju ticamības pārbaudi saskaņā ar Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu
9. pantu.

Gada laikā ir saņemtas 16 jaunas deklarācijas no jaunajiem deputātiem un 72 grozītas
deklarācijas no 55 deputātiem, kuri tās iesniedza, pildot vispārējo prasību par
atjaunināšanu, kas ir saistoša ikvienam deputātam. Šajās atjauninātajās deklarācijās
bija pavisam 122 izmaiņas, un tas nozīmē, ka dažos gadījumos vienā atjaunināšanas
reizē ir izdarītas vairākas izmaiņas.
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1. PRIEKŠVĒSTURE

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss finansiālo interešu un interešu konfliktu
jomā (turpmāk — Rīcības kodekss) stājās spēkā
2012. gada 1. janvārī.

Rīcības kodeksā ir atrunāti vairāki pamatprincipi, kas deputātiem jāievēro, pildot savus
parlamenta deputāta pienākumus, un galvenie no tiem ir neitralitāte, godprātība,
atklātība, uzcītība, godīgums, atbildība un rūpes par iestādes reputāciju.

Turklāt Rīcības kodeksā pirmo reizi ir skaidri definēts jēdziens „interešu konflikts” un
ir stingri norādīts, kā deputātiem jārīkojas, ja viņi ir nonākuši situācijā, kurā izveidojies
vai varētu izveidoties interešu konflikts, proti, situācijā, kas no sabiedriskās domas
viedokļa ir uzskatāma par interešu konfliktu.

Rīcības kodeksā ir arī noteikti ierobežojumi attiecībā uz to, kādos gadījumos bijušajiem
deputātiem ir tiesības nodarboties ar lobēšanu jeb interešu pārstāvību.

Galvenais ar Rīcības kodeksu noteiktais elements ir izsmeļoša finansiālo interešu
deklarācija, kas jāaizpilda visiem deputātiem, un katrs deputāts pats ir atbildīgs par šīs
deklarācijas iesniegšanu līdz jaunievēlētā Parlamenta sastāva pirmās sesijas beigām vai
par tās iesniegšanu trīsdesmit dienu laikā pēc stāšanās amatā, ja deputāts savu
pienākumu izpildi Parlamentā ir sācis sasaukuma laikā. Turklāt tad, ja personīgā
situācija ir mainījusies, deputātam šī deklarācija trīsdesmit dienu laikā ir jāatjaunina.

Šie deklarēšanas pienākumi ir papildināti ar Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumiem,
kas stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā. Saskaņā ar minētajiem īstenošanas noteikumiem
deputātiem ir arī nevilcinoties jāziņo par dalību trešās personas rīkotos pasākumos, ja
trešā persona atlīdzina deputāta ceļa, izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus vai pati
apmaksā šādus izdevumus. Turklāt deputātiem ir jāziņo administrācijai par dāvanām,
kuras deputāti saņēmuši kā Parlamenta oficiālie pārstāvji, un jānodod šīs dāvanas
administrācijai.

Visi iepriekšminētie deklarēšanas pienākumi atspoguļo Parlamenta stingrās prasības
parlamenta darba ētikas un pārredzamības ziņā. Visas finansiālo interešu deklarācijas,
deklarācijas par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos un oficiālo dāvanu
reģistrs — tas viss ir arī viegli pieejams tiešsaistē Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Ja deputāts ir pārkāpis Rīcības kodeksu vai tā īstenošanas noteikumus, viņam var
piemērot sodu, par ko galīgo lēmumu pieņem Parlamenta priekšsēdētājs. Arī šādos
gadījumos pārredzamības nolūkā par attiecīgo sodu tiek paziņots plenārsēdē un
informācija par to tiek publicēta Parlamenta tīmekļa vietnē.
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2. PADOMDEVĒJA KOMITEJA DEPUTĀTU RĪCĪBAS JAUTĀJUMOS

2.1. Sastāvs

Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos (turpmāk — Padomdevēja
komiteja) ir izveidota ar Rīcības kodeksa 7. panta 1. punktu.

Komitejas sastāvu reglamentē Rīcības kodeksa 7. panta 2. un 3. punkts. Sava pilnvaru
termiņa sākumā Parlamenta priekšsēdētājs ieceļ piecus pastāvīgos komitejas locekļus,
kurus izraugās no Konstitucionālo jautājumu komitejas un Juridiskās komitejas biroju
locekļiem un koordinatoriem, ņemot vērā ne vien attiecīgo personu pieredzi, bet arī
nepieciešamību nodrošināt politisko līdzsvaru.

Komitejas pastāvīgie locekļi, kuru pilnvaru termiņš beidzas 2017. gada 16. janvārī:

 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).

Sava pilnvaru termiņa sākumā Parlamenta priekšsēdētājs ieceļ arī komitejas rezerves
locekļus — vienu no katras politiskās grupas, kuru nepārstāv neviens no Padomdevējas
komitejas pastāvīgajiem locekļiem.

Komitejas rezerves locekļi, kuru pilnvaru termiņš beidzas 2017. gada 16. janvārī:

 Heidi Hautala (Verts/ALE, Somija),

 Laura Ferrara (EFDD, Itālija) un

 Gerolf Annemans (ENL, Beļģija).

2.2. Vadība

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 2. punkta otro daļu katrs Padomdevējas komitejas
loceklis uzņemas tās vadību uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā. Turklāt saskaņā ar
komitejas reglamenta 3. pantu vadības maiņa principā notiek lejupējā secībā, proti, no
skaitliski lielākas politiskās grupas pārstāvja uz skaitliski mazākas politiskās grupas
pārstāvi. Tādējādi gadā laikā, ņemot vērā iepriekšējā gada vadītāju rotācijas secību,
komitejas vadību rotācijas kārtībā nodrošināja M. Delvaux (līdz februārim) un pēc tam
J.-M. Cavada (no marta līdz augustam). Septembrī J. Maštálka atkāpās no komitejas
locekļa pienākumu izpildes, un D.M. Hübner vadību tolaik uzņemties nevarēja, tāpēc
no oktobra līdz decembrim komitejas vadību atkal uzņēmās M. Delvaux.
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2.3. 2016. gada sanāksmes

Padomdevēja komiteja 2016. gadā rīkoja astoņas sanāksmes.

Padomdevējas komitejas 2016. gada sanāksmju kalendārs

Otrdiena, 26. janvāris
Otrdiena, 16. februāris
Otrdiena, 15. marts
Otrdiena, 24. maijs
Otrdiena, 12. jūlijs
Trešdiena, 12. oktobris1

Pirmdiena, 24. oktobris2

Otrdiena, 6. decembris

2.4. Uzdevumi

Padomdevējai komitejai ir divējādi uzdevumi.

 Pirmkārt, saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punkta pirmo daļu komiteja
trīsdesmit dienu laikā ikvienam deputātam, kas to pieprasījis, konfidenciāli
sniedz norādījumus par Rīcības kodeksa noteikumu interpretāciju un
piemērošanu. Deputātam, kurš iesniedzis attiecīgu pieprasījumu, ir tiesības
pamatoties uz komitejas sniegtajiem norādījumiem, un šis fakts ir vērtīgs
juridiskās noteiktības garants.

 Otrkārt, saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punkta otro daļu pēc Parlamenta
priekšsēdētāja pieprasījuma Padomdevēja komiteja izvērtē iespējamos Rīcības
kodeksa pārkāpumus un, ņemot vērā secinājumus, iesaka priekšsēdētājam, kādu
lēmumu viņš varētu pieņemt. Ja Parlamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā šo
ieteikumu, secina, ka attiecīgais deputāts ir pārkāpis Rīcības kodeksu, viņš pēc
deputāta uzklausīšanas pieņem pamatotu lēmumu, ar ko var noteikt sodu un kas
tiek publicēts Parlamenta tīmekļa vietnē uz visu atlikušo sasaukuma laiku.

1 Organizatorisku iemeslu dēļ sanāksme, ko sākotnēji bija paredzēts rīkot 18. oktobrī, tika pārcelta uz
12. oktobri.
2 Ar komitejas darbu saistītu apsvērumu dēļ Strasbūrā tika rīkota sākotnējā kalendārā neparedzēta
ārkārtas sanāksme.
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2.5. Gada laikā paveiktais darbs

2.5.i) Iespējamie Rīcības kodeksa pārkāpumi

Parlamenta priekšsēdētājs 2016. gadā astoņas reizes pieprasīja Padomdevējas
komitejas atzinumu (2015. gadā — piecas reizes) par iespējamiem Rīcības kodeksa
pārkāpumiem, kas attiecās uz vienpadsmit deputātiem.

Viens no šiem no pieprasījumiem attiecās uz trim deputātiem, kuri bija devušies uz
trešām valstīm un pēc atgriešanās nebija iesnieguši deklarācijas par dalību trešo personu
rīkotos pasākumos. Komiteja konstatēja, ka visus deputātu izdevumus saistībā ar šo
braucienu ir segusi politiskā grupa, un secināja, ka attiecīgajiem deputātiem saskaņā ar
Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 6. panta 2. punkta ceturto ievilkumu
informēšanas pienākumu nepiemēro un ka šajā gadījumā Rīcības kodekss nav pārkāpts.

Četri pieprasījumi attiecās uz deputātiem, kas arī bija devušies uz trešām valstīm un pēc
atgriešanās bija aizmirsuši iesniegt deklarācijas par dalību trešo personu rīkotos
pasākumos, kaut arī saskaņā ar Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 6. pantu viņiem
bija pienākums to darīt, jo viņu ceļa, izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus bija
segušas attiecīgo trešo valstu iestādes. Ņemot to vērā, Padomdevēja komiteja secināja,
ka attiecīgie deputāti patiešām sākotnēji ir pārkāpuši Rīcības kodeksu, taču neieteica
veikt nekādus turpmākus pasākumus, lai vērstos pret viņu rīcību, jo, tiklīdz šī
aizmāršība bija konstatēta, visi attiecīgie deputāti bija nekavējoties iesnieguši pienācīgi
aizpildītu deklarāciju līdz ar paskaidrojuma vēstuli.

Kāds cits gadījums attiecās uz deputātu, kurš pēc trešās valsts iestāžu ielūguma bija
devies uz attiecīgo valsti, bet nebija sniedzis ar šo braucienu saistīto deklarāciju. Ņemot
vērā to, cik ārkārtīgi ilgi vajadzīgā deklarācija nebija sniegta, Padomdevēja komiteja
uzskatīja, ka attiecīgais deputāts ir pārkāpis Rīcības kodeksu.

Vēl viens Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījums attiecās uz deputātu, par kuru bija
ziņojis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). Tā kā OLAF bija konstatējis, ka
deputāts veicis finansiāli ļaunprātīgu darbību, kas kaitējusi Parlamentam, komiteja
secināja, ka šāda rīcība pati par sevi ir Rīcības kodeksa 1. pantā noteikto pamatprincipu
pārkāpums un ka tādēļ ir pamats piemērot sodu.

Pēdējais no astoņiem gadījumiem attiecās uz divu deputātu izturēšanos Eiropas
Parlamentā. Arī šajā gadījumā komiteja nonāca pie secinājuma, ka ar attiecīgo
izturēšanos ir pārkāpts Rīcības kodeksa 1. pants un Parlamenta Reglamenta 11. pants.
Turklāt komiteja ieteica Parlamenta priekšsēdētājam vērsties ar pieprasījumu pie
kompetentajām dalībvalsts tiesu iestādēm.

Visbeidzot, Parlamenta priekšsēdētājs arī pieprasīja komitejai izvērtēt situāciju, kas
saistīta ar sponsorēšanu, jo daži deputāti sadarbībā ar trešām personām (piemēram,
interešu vai profesionālo apvienību pārstāvjiem) aizvien biežāk atbalsta komerciāla
rakstura pasākumu rīkošanu Parlamenta telpās. Komiteja sniedza Parlamenta
priekšsēdētājam savu novērtējumu un atgādināja, ka deputātiem ir pienākums sniegt
ziņas par finansiālajām interesēm un interešu konfliktiem, turklāt uzsvēra, ka
kvestoriem būtu jāraugās, lai pienācīgi tiktu pildīti Prezidija pieņemtie lēmumi par
Parlamenta telpu izmantošanu trešo personu vajadzībām un par kultūras pasākumu un
izstāžu rīkošanu.
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2.5.ii) Norādījumi par Rīcības kodeksa interpretēšanu un piemērošanu

Padomdevēja komiteja 2016. gadā nesaņēma nevienu Rīcības kodeksa 7. panta
4. punkta pirmās daļas nozīmē oficiālu pieprasījumu sniegt norādījumus par Rīcības
kodeksa interpretēšanu un piemērošanu. Taču komitejas sekretariāts, kā ierasts, visu
gadu pēc pieprasījuma palīdzēja vairākiem deputātiem un deputātu palīgiem interpretēt
un pareizi piemērot Rīcības kodeksu un tā īstenošanas noteikumus, tomēr cenšoties
nodrošināt, lai administratīvais slogs viņiem būtu pēc iespējas vieglāks.

2.5.iii) Rīcības kodeksa popularizēšana ārpus Parlamenta

Arī 2016. gadā Padomdevēja komiteja nežēloja spēkus, lai popularizētu Rīcības
kodeksu starptautiskā līmenī.

M. Delvaux kā Padomdevējas komitejas pārstāve 2016. gada 30. jūnijā piedalījās
Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) plenārsēdē. Viņa
izmantoja šo iespēju, lai GRECO pārstāvjus iepazīstinātu ar Rīcības kodeksa
noteikumiem un arī ar Padomdevējas komitejas uzdevumiem un darbību.

3. AR RĪCĪBAS KODEKSU SAISTĪTĀS DARBĪBAS

3.1. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra

Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 9. pantā ir paredzēta deputātu finansiālo
interešu deklarāciju kontroles procedūra. Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu
administrācijas nodaļa Parlamenta priekšsēdētāja vārdā veic arī vispārēju ticamības
pārbaudi, ja ir pamats uzskatīt, ka deklarācijā sniegtās ziņas nepārprotami ir kļūdainas,
neprecīzas, nesalasāmas vai nesaprotamas. Šādā gadījumā attiecīgajam deputātam
saprātīgā laikposmā ir iespēja paust savu viedokli un apstiprināt vai labot deklarācijā
sniegto informāciju. Ja Parlamenta priekšsēdētājs uzskata, ka sniegtie precizējumi nav
pietiekami, viņš saskaņā ar Rīcības kodeksa 8. pantu pieņem lēmumu par turpmāko
rīcību.

Gada laikā Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa pastāvīgi
un sistemātiski pārbaudīja visas deputātu iesniegtās finansiālo interešu deklarācijas —
gan jaunās deklarācijas, ko iesniedza deputāti, kuri Parlamenta sastāvam pievienojās
sasaukuma laikā, gan jau iesniegto deklarāciju atjauninātās versijas.

3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana un atjaunināšana

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktu deputāti, kuri savus pienākumus
Parlamentā sāk pildīt sasaukuma laikā, ir personīgi atbildīgi par izsmeļošas finansiālo
interešu deklarācijas iesniegšanu trīsdesmit dienu laikā pēc stāšanās amatā. Noteiktajā
termiņā savas finansiālo interešu deklarācijas 2016. gadā iesniedza visi sešpadsmit
deputāti, kas šādi pievienojās Parlamenta sastāvam.
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Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktā ir arī noteikts, ka trīsdesmit dienu laikā deputātiem
deklarācija ir jāatjaunina, ja deputātu personīgā situācija ir mainījusies. Tādējādi gada
laikā Parlamenta priekšsēdētājs saņēma 72 atjauninātas deklarācijas no 55 deputātiem.
Seši no šiem deputātiem savu deklarāciju atjaunināja divas reizes, divi deputāti — trīs
reizes, viens deputāts — četras reizes un viens deputāts — piecas reizes.

Šajās atjauninātajās deklarācijās bija pavisam 122 izmaiņas, un tas nozīmē, ka dažos
gadījumos vienā atjaunināšanas reizē ir izdarītas vairākas izmaiņas.

Kopumā ņemot, izmaiņas visbiežāk ir veiktas tieši D, A un I daļā (attiecīgi 58, 17 un
15), un tas vēlreiz apliecina iepriekšējos gados novēroto tendenci.

Attēlā sniegts pārskats par visu gada laikā veikto izmaiņu sadalījumu pa atsevišķām
kategorijām3.

A daļa: profesionālā darbība iepriekšējo triju gadu laikā, pirms sākusies pienākumu izpilde Parlamentā, un šajā pašā
laikposmā arī līdzdalība uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, apvienību vai citu juridiskas personas statusa struktūru
padomēs vai valdēs.
B daļa: atlīdzība, kas saņemta par citā parlamentā uzticētu pilnvaru īstenošanu.
C daļa: regulāra algota darbība, ko līdztekus deputāta pienākumu izpildei veic algota darbinieka vai pašnodarbinātas
personas statusā.
D daļa: līdzdalība uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, apvienību vai citu juridiskas personas statusa struktūru
padomēs vai valdēs vai jebkāda cita darbība, ko veic ārpus Parlamenta un par ko saņem vai arī nesaņem atalgojumu.
E daļa: gadījuma rakstura algota darbība ārpus Parlamenta (tostarp literārā darbība, lekciju lasīšana vai eksperta
darbs), ja atalgojuma kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz EUR 5000.
F daļa: līdzdalība uzņēmumā vai partnerībā, ja tā var ietekmēt valsts politiku vai ja tā ļauj deputātam būtiski ietekmēt
attiecīgās struktūras darījumus.
G daļa: finansiāls atbalsts personāla vai materiālā nodrošinājuma izteiksmē, kas papildus Parlamenta atbalstam
saņemts no trešām personām saistībā ar politisko darbību (norādīt attiecīgās trešās personas).
H daļa: citas finansiālas intereses, kas varētu ietekmēt deputāta pienākumu izpildi.
I daļa: cita informācija, kuru deputāts vēlas sniegt.

3 Viens deputāts iesniedza tieši tādu pašu deklarāciju, kādu bija iesniedzis iepriekš — šis konkrētais
gadījums attēlā nav ņemts vērā.
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4. ADMINISTRĀCIJA

Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa pilda Padomdevējas
komitejas sekretariāta funkciju, un Parlamenta ģenerālsekretārs to ir izraudzījies par
kompetento dienestu saskaņā ar Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 2., 3., 4. un
9. pantu.
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