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INTRODUCERE

În temeiul articolului 7 alineatul (6) din Codul de conduită a deputaților în Parlamentul
European în materie de interese financiare și conflicte de interese (anexa I la
Regulamentul de procedură al Parlamentului European), Comitetul consultativ pentru
conduita deputaților publică un raport anual referitor la activitățile sale.

Prezentul raport anual se referă la activitățile Comitetului consultativ în perioada 1
ianuarie - 31 decembrie 2016 și a fost adoptat de Comitet la 7 februarie 2017.
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Sinteză

Prezentul raport se referă la activitatea desfășurată de Comitetul consultativ pentru
conduita deputaților în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016.

În acest an s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de sesizări ale
Comitetului de către Președinte. Comitetul a fost, astfel, invitat să examineze opt
cazuri de posibile încălcări ale Codului de conduită, care implică un total de
unsprezece deputați, față de cinci în 2015. În plus, Comitetul a dezbătut o cerere de
interpretare a Codului de conduită, adresată direct de către Președinte. Astfel,
Comitetul și-a îmbogățit jurisprudența pe tot parcursul anului.

Ca și în trecut, Comitetul consultativ s-a străduit să ofere deputaților un serviciu de
cea mai înaltă calitate, asigurându-se că dispozițiile Codului sunt respectate cu
strictețe, și menținând, totodată, un număr cât mai mic posibil de obligații
administrative. În acest scop, Comitetul a pus accentul în mod special pe cunoașterea
mai bună a Codului de conduită. Trebuie remarcat că Comitetul și-a lărgit și mai mult
dimensiunea internațională a activităților sale dedicate cunoașterii Codului, pentru ca
cele mai bune practici de Parlamentul European în materie de etică parlamentară și
transparență să fie mai bine cunoscute și recunoscute în afara instituției.

În plus, serviciul administrativ competent (Unitatea de administrație pentru deputați
din cadrul DG Președinție, care asigură secretariatul Comitetului consultativ) a
continuat să supună toate declarațiile de interese financiare ale deputaților unei
verificări generale a plauzibilității, în conformitate cu articolul 9 din Măsurile de
punere în aplicare a Codului de conduită a deputaților.

Deputații nou veniți în Parlament au prezentat 16 declarații noi pe parcursul
întregului an; 55 de deputați au depus 72 de declarații modificate ca urmare a
obligației generale de actualizare a declarațiilor, care le revine tuturor deputaților.
Aceste declarații actualizate au cuprins un număr total de 122 de modificări, ceea ce
înseamnă că, în unele cazuri, o sigură actualizare a cuprins mai multe modificări.
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1 CADRU GENERAL

Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese
financiare și conflicte de interese (în continuare Codul de conduită) a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 2012.

Codul de conduită a consacrat o serie de principii directoare pe care deputații în
Parlamentul European trebuie să le respecte în exercitarea funcțiilor lor parlamentare,
printre acestea, cele mai importante sunt: acțiunea dezinteresată, integritatea,
transparența, conștiinciozitatea, cinstea, responsabilitatea și respectul pentru reputația
Parlamentului.

În plus, Codul de conduită a formulat pentru prima dată o definiție explicită a
conflictului de interese, precum și instrucțiunile pe care deputații sunt absolut obligați
să le respecte când se confruntă cu un conflict de interese, real sau potențial, adică
perceput astfel de o parte a opiniei publice.

Codul de conduită prevede, de asemenea, restricții privind condițiile în care foștii
deputați au dreptul să desfășoare activități de lobby sau de reprezentare.

În primul rând, Codul de conduită introduce o declarație detaliată a intereselor
financiare, pe care toți deputații trebuie să o prezinte pe proprie răspundere înainte de
sfârșitul primei perioade de sesiune de după alegerile pentru Parlamentul European sau,
în cazul deputaților care își preiau mandatul în cursul legislaturii, în termen de treizeci
de zile de la intrarea în Parlament. Această declarație trebuie să fie, de asemenea,
modificată de deputați în termen de treizeci de zile de la orice schimbare a situației lor
personale.

Obligațiile de raportare au fost completate de Măsurile de punere în aplicare a Codului
de conduită, care au intrat în vigoare la 1 iulie 2013. În conformitate cu aceste măsuri
de punere în aplicare, deputații trebuie, de asemenea, să declare rapid evenimentele la
care participă și la care cheltuielile de deplasare, de cazare sau diurnele sunt rambursate
sau plătite direct de către părți terțe. În plus, sunt obligați să anunțe administrația și să
îi predea toate cadourile pe care le primesc atunci când reprezintă Parlamentul în
calitate oficială.

Toate obligațiile de raportare menționate mai sus reflectă exigențele stricte de etică
parlamentară și de transparență ale PE. De asemenea, toate declarațiile de interese
financiare, declarațiile de participare la evenimente organizate de terți, precum și
registrul de cadouri oficiale sunt ușor accesibile online, pe site-ul de internet al
Parlamentului European.

Orice deputat care comite o încălcare a Codului de conduită sau a Măsurilor de punere
în aplicare aferente se expune riscului de a i se aplica o sancțiune pronunțată, în ultimă
instanță, de către Președinte. Sancțiunea respectivă este anunțată în plen și publicată pe
site-ul de internet al Parlamentului, tot din motive de transparență.
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2 COMITETUL CONSULTATIV PENTRU CONDUITA DEPUTAȚILOR

2.1 Componență

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților (în continuare Comitetul consultativ)
a fost instituit prin articolul 7 alineatul (1) din Codul de conduită.

Componența sa este reglementată la articolul 7 alineatele (2) și (3) din Codul de
conduită. Președintele, la începutul mandatului, numește cinci membri permanenți
dintre membrii birourilor și coordonatorilor din Comisia pentru afaceri constituționale
și Comisia pentru afaceri juridice, ținând cont de experiența lor și de echilibrul politic.

Membrii permanenți ai Comitetului ale căror mandate se încheie la 16 ianuarie 2017
sunt următorii:

 dna Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia);

 dna Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 dl Sajjad KARIM (ECR, Regatul Unit)

 dl Jean-Marie CAVADA (ALDE, Franța);

 dl Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, Republica Cehă)

Președintele numește, de asemenea, la începutul mandatului, un membru de rezervă
pentru fiecare grup politic nereprezentat în rândul membrilor permanenți ai Comitetului
consultativ.

Membrii de rezervă ai Comitetului ale căror mandate se încheie la 16 ianuarie 2017
sunt următorii:

 dna Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlanda);

 dna Laura FERRARA (EFDD, Italia).

 dl Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgia).

2.2 Președinția

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf din Codul de conduită,
fiecare membru permanent al Comitetului consultativ exercită președinția prin rotație,
pe o perioadă de șase luni. În plus, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul
Comitetului, această alternanță se face, în principiu, în ordinea descrescătoare a mărimii
grupurilor politice din care fac parte membrii. De exemplu, președinția a fost asigurată
pe rând, pe parcursul ultimului an și ținând seama de rotația președințiilor din anul
precedent, de dna DELVAUX (până în februarie), apoi de dl CAVADA (din martie
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până în august). Dl MAŠTÁLKA a demisionat din această funcție în septembrie, iar
dna HÜBNER nu a putut la momentul respectiv, așadar, a fost dna DELVAUX cea care
a preluat din nou președinția din octombrie până în decembrie.

2.3 Reuniunile din 2016

Comitetul consultativ s-a reunit de opt ori în 2016.

Calendarul reuniunilor Comitetului consultativ în 2016

Marți, 26 ianuarie
Marți, 16 februarie
Marți, 15 martie
Marți, 24 mai

Marți, 12 iulie
Miercuri 12 octombrie1

Luni, 24 octombrie2

Marți, 6 decembrie

2.4 Sarcini

Comitetul consultativ are o sarcină dublă:

 În primul rând, conform articolului 7 alineatul (4) primul paragraf din Codul de
conduită, în mod confidențial și în termen de 30 de zile calendaristice, Comitetul
consultativ oferă orientări pentru interpretarea și aplicarea dispozițiilor din
Codul de conduită tuturor deputaților care au cerut. Deputatul care a formulat o
astfel de cerere este, așadar, îndreptățit să facă referire la orientările oferite de
Comitet, ceea ce reprezintă o garanție prețioasă privind certitudinea juridică.

 În al doilea rând, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf
și cu articolul 8 din Codul de conduită, Comitetul consultativ, la cererea
Președintelui, analizează cazurile de posibile încălcări ale Codului și, pe baza
concluziilor, adresează Președintelui o recomandare cu privire la o eventuală
decizie. Dacă, luând în considerare această recomandare, Președintele ajunge la
concluzia că deputatul respectiv a încălcat efectiv Codul de conduită, după
audierea deputatului, adoptă o hotărâre motivată prin care poate stabili o
sancțiune, care este publicată pe site-ul de internet al Parlamentului pe perioada
rămasă din legislatură.

1 Din motive organizatorice practice, reuniunea programată inițial pentru 18 octombrie a fost devansată
pentru 12 octombrie.
2 Din motive care au ținut de nevoile de lucru ale Comitetului, această reuniune extraordinară,
neprevăzută în calendarul inițial, a fost organizată la Strasbourg.
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2.5 Activități desfășurate pe parcursul anului trecut

2.5(i) Eventualele încălcări ale Codului de conduită

În 2016, Președintele a sesizat Comitetul consultativ de opt ori (față de cinci ori în 2015)
cu privire la posibile încălcări ale Codului de conduită de către un total de unsprezece
deputați.

Una dintre aceste sesizări viza trei deputați care au călătorit într-o țară terță și care, la
întoarcere, nu și-au depus declarațiile de participare la evenimente organizate de terți.
Comitetul a stabilit că toate costurile legate de deplasarea respectivă au fost acoperite
de un grup politic și a conchis că deputații în cauză erau exonerați de obligația de a-și
raporta deplasarea, în conformitate cu derogarea prevăzută la articolul 6 alineatul (2) al
patrulea paragraf din Măsurile de punere în aplicare a Codului de conduită și, prin
urmare, nu s-a comis nicio încălcare a Codului cu această ocazie.

Patru sesizări au vizat deputați care, de asemenea, s-au deplasat în țări terțe și, la
întoarcere, au omis să prezinte o declarație de participare la evenimente organizate de
terți, deși erau obligați să o facă, în conformitate cu articolul 6 din Măsurile de punere
în aplicare a Codului de conduită, întrucât cheltuielile de deplasare, de cazare sau
diurnele au fost suportate de autoritățile țărilor din afara UE. În această privință,
Comitetul consultativ a constatat că, la prima vedere, s-a produs într-adevăr o încălcare
a Codului de conduită de către deputații respectivi, dar a recomandat să nu se adopte
nicio altă măsură suplimentară împotriva lor, având în vedere că toți deputații în cauză
au transmis cu promptitudine o scrisoare explicativă și o declarație după ce s-a constatat
omisiunea.

Un alt caz a privit tot un deputat care s-a deplasat într-o țară terță la invitația autorităților
din această țară și nu a depus o declarație privind această deplasare. Comitetul
consultativ, ținând cont de întârzierea excepțională în prezentarea declarației
respective, a conchis că deputatul în cauză a comis o încălcare a Codului de conduită.

O altă sesizare din partea Președintelui privea un deputat vizat de un raport al Oficiului
European de Luptă Antifraudă. Deoarece OLAF a stabilit că deputatul respectiv a comis
iregularități financiare în detrimentul Parlamentului, comitetul a concluzionat că, prin
comportamentul său, deputatul a încălcat principiile directoare prevăzute la articolul 1
din Codul de conduită, precum și că comportamentul său justifica adoptarea unei
sancțiuni.

Ce de al optulea caz viza comportamentul a doi deputați în incinta Parlamentului. Din
nou, Comitetul a concluzionat că acest comportament a constituit o încălcare a
articolului 1 din Codul de conduită și a articolului 11 din Regulamentul de procedură
al Parlamentului European. În plus, Comitetul a recomandat Președintelui să sesizeze
autoritățile judiciare naționale competente.

În cele din urmă, Președintele a solicitat, de asemenea, Comitetului să analizeze situația
în ceea ce privește patronajul, din ce în ce mai frecvent din partea unor deputați, al unor
evenimente cu caracter comercial în clădirile Parlamentului, în cooperare cu părți terțe,
cum ar fi reprezentanți de interese (lobbyiști) sau asociații profesionale. Comitetul a
prezentat Președintelui analiza situației și a reamintit obligațiile de raportare ce revin
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deputaților în ceea ce privește interesele financiare și conflictele de interese, subliniind,
totodată, că este responsabilitatea chestorilor să asigure aplicarea corectă a deciziilor
Biroului privind folosirea clădirilor Parlamentului de către terți, precum și organizarea
de evenimente culturale și expoziții.

2.5(ii) Orientări privind interpretarea și punerea în aplicare a Codului de
conduită

În 2016, Comitetul consultativ nu a primit nicio cerere oficială, în sensul articolul 7
alineatul (4) primul paragraf, de a oferi orientări privind interpretarea și punerea în
aplicare a Codului de conduită. Acestea fiind spuse, pe tot parcursul anului, ca de
obicei, secretariatul Comitetului, ca răspuns la cererile formulate, a ajutat un mare
număr de deputați și asistenți parlamentari să interpreteze și să aplice corect dispozițiile
Codului și măsurile de punere în aplicare ale acestuia, reducându-le la minim sarcinile
administrative.

2.5(iii) Promovarea Codului de conduită în afara Parlamentului European

Și în acest an, Comitetul consultativ a depus eforturi susținute pentru a-și promova
Codul de conduită la nivel internațional.

Astfel, dna DELVAUX a reprezentat Comitetul la o sesiune plenară a Grupului de state
împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei, la 30 iunie. Cu această ocazie,
dna DELVAUX a prezentat reprezentanților GRECO dispozițiile Codului de conduită,
precum și sarcinile și modul de funcționare a Comitetului.

3 ACTIVITĂȚI LEGATE DE CODUL DE CONDUITĂ

3.1 Procedura de control al declarațiilor de interese financiare ale deputaților

Articolul 9 din Măsurile de punere în aplicare ale Codului de conduită prevăd o
procedură de control al declarațiilor de interese financiare ale deputaților. Unitatea de
administrație pentru deputați din cadrul DG Președinție, în numele Președintelui, face
o verificare generală a plauzibilității declarației dacă există motive să se creadă că
declarația conține în mod evident informații eronate, nedemne de încredere, ilizibile
sau incomprehensibile. Deputatul în cauză are la dispoziție o perioadă de timp
rezonabilă pentru a răspunde, confirmând sau rectificând datele din declarație. În cazul
în care clarificările aduse sunt considerate insuficiente, Președintele ia o decizie cu
privire la procedura care trebuie urmată, în conformitate cu articolul 8 din Codul de
conduită.

În cursul anului, Unitatea de administrație pentru deputați din cadrul DG Președinție a
verificat sistematic toate declarațiile de interese financiare depuse de deputați, fie că
erau declarațiile noi ale deputaților care au intrat în Parlament pe parcursul legislaturii,
fie versiuni modificate ale unor declarații existente.
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3.2 Prezentarea și actualizarea declarațiilor de interese financiare ale
deputaților

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Codul de conduită, deputații care își
încep activitatea în Parlament în cursul legislaturii au obligația să prezinte pe proprie
răspundere o declarație detaliată a intereselor lor financiare în termen de treizeci de zile
de la data începerii mandatului. În 2016, toți cei șaisprezece deputați noi și-au prezentat
declarațiile de interese financiare în termenele stabilite.

În plus, articolul 4 alineatul (1) din Codul de conduită prevede că deputații trebuie să
își modifice declarația în termen de treizeci de zile de la producerea oricărei schimbări
care ar putea avea o influență asupra situației lor. În consecință, pe parcursul anului
trecut, 72 de declarații actualizate au fost prezentate Președintelui de către 55 de
deputați. Dintre aceștia, șase deputați și-au actualizat de două ori declarațiile, doi
deputați de trei ori, un deputat de patru ori și un deputat de cinci ori.

Aceste declarații actualizate au cuprins un număr total de 122 de modificări, ceea ce
înseamnă că, în unele cazuri, o singură actualizare a conținut mai multe modificări.

În esență, secțiunile (D), (A) și (I) au fost de departe secțiunile modificate cel mai
frecvent, cu 58, 17, respectiv 15 modificări, ceea ce confirmă încă o dată tendința
observată în cursul exercițiilor precedente.

Graficul de mai jos ilustrează distribuția pe secțiuni a tuturor modificărilor efectuate în
decursul anului3.

Secțiunea A: activitățile profesionale în ultimii trei ani dinaintea preluării mandatului în Parlament, precum și
participarea, în aceeași perioadă, la comitete sau consilii de administrație ale întreprinderilor, organizațiilor
neguvernamentale, ale asociațiilor sau ale oricăror alte organism cu personalitate juridică;
Secțiunea B: indemnizația obținută pentru exercitarea unui mandat într-un alt parlament.

3 Un deputat a prezentat o declarație perfect identică cu cea precedentă; acest caz izolat nu este cuprins
în grafic.
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Secțiunea C: orice activitate regulată remunerată, exercitată de deputat în paralel cu exercitarea funcțiilor, ca salariat
sau ca lucrător independent.
Secțiunea D: participarea la comitete sau consilii de administrație din întreprinderi, organizații neguvernamentale,
asociații sau orice alt organism cu personalitate juridică, ori orice altă activitate extern, remunerată sau nu.
Secțiunea E: orice activitate externă ocazională remunerată (inclusiv scrieri, conferințe sau furnizarea de consultanță
de specialitate), dacă remunerația totală depășește 5 000 EUR pe an calendaristic.
Secțiunea F: participarea la o întreprindere sau un parteneriat, dacă există potențiale implicații privind politicile
publice sau dacă această participare conferă deputatului o influență semnificativă asupra activității organismului în
cauză.
Secțiunea G: orice susținere financiară, în personal sau materiale, care se adaugă mijloacelor furnizate de Parlament
și care este acordată deputatului în cadrul activităților sale politice de către terți, cu menționarea identității acestora.
Secțiunea H: orice alt interes financiar care ar putea avea o influență asupra exercitării funcțiilor de deputat.
Secțiunea I: orice alte informații pe care deputatul dorește să le furnizeze.

4 ADMINISTRAȚIE

Unitatea de administrație pentru deputați din cadrul Direcției Generale Președinție
asigură Secretariatul Comitetului consultativ și a fost desemnat de Secretariatul General
ca serviciu competent în temeiul articolelor 2, 3, 4 și 9 din Măsurile de punere în
aplicare a Codului de conduită.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlamentul European
Secretariatul Comitetului consultativ pentru conduita deputaților
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgia


