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PREDGOVOR
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parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobima interesa (Prilog I. Poslovniku
Europskog parlamenta) Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika objavljuje godišnje
izvješće o svojim aktivnostima.

Odbor je 22. veljače 2018. usvojio godišnje izvješće o aktivnostima Savjetodavnog
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Sažetak

Ovo izvješće obuhvaća aktivnosti Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika od
1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Ove je godine zabilježen manji broj pitanja koja je Odbor morao rješavati. Od Odbora
se tražilo da ispita četiri potencijalna slučaja kršenja Kodeksa ponašanja u koje je
bilo uključeno šest zastupnika, dok je 2016. bilo osam slučajeva koji su obuhvaćali
11 zastupnika.

Savjetodavni je odbor ove godine primio dva zahtjeva određenih zastupnika koji su
od njega zatražili smjernice o tumačenju i provedbi odredbi Kodeksa ponašanja. U
oba je slučaja Odbor pružio savjet u povjerenju i u roku predviđenom u Kodeksu
ponašanja.

Kao i prethodnih godina, Savjetodavni je odbor zastupnicima nastojao osigurati
optimalnu uslugu jamčeći strogo poštovanje odredaba Kodeksa te istovremeno
vodeći računa da administrativno opterećenje bude što manje.

Osim toga, nadležna administrativna služba (Administrativni odjel zastupnika u
okviru Glavne uprave Predsjedništva koji pruža tajničke usluge Savjetodavnom
odboru) nastavila je, u skladu s člankom 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja,
provoditi opću provjeru vjerodostojnosti svih izjava o financijskim interesima koje
su zastupnici podnijeli tijekom godine.

Tijekom godine ukupno je predana 31 izjava novih zastupnika.

U kontekstu opće revizije Pravilnika od 13. prosinca 2016. Parlament je odlučio da
bi zastupnici trebali prilagoditi svoje izjave o financijskim interesima kako bi one
odražavale izmjene članka 4. Kodeksa ponašanja, i to najkasnije šest mjeseci nakon
što te izmjene stupe na snagu, tj. do 16. srpnja 2017. Predsjedništvo je 8. ožujka 2017.
svim zastupnicima poslalo priopćenje u kojima ih obavještava da moraju ponovno
predati svoje izjave i izmijenjene obrasce. Nakon isteka tog roka, Savjetodavni je
odbor poslao službene opomene o toj obvezi. Predsjednik je nakon toga 14. rujna
2017. svim zastupnicima koji još nisu predali ažurirane izjave poslao pismo u kojima
ih podsjeća da to učine najkasnije do 6. listopada 2017. Kao rezultat toga, do kraja
2017. svi osim 24 zastupnika u Europskom parlamentu ispunili su svoju dužnost i
ponovno, u okviru te revizije, podnijeli izjave o financijskim interesima.
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1. POPRATNE INFORMACIJE

Kodeks ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima
(dalje u tekstu: Kodeks ponašanja) stupio je na snagu 1. siječnja 2012.

Kodeks ponašanja uključuje niz općih načela ponašanja koje zastupnici moraju
poštovati prilikom izvršavanja svojeg mandata kao što su nepristranost, integritet,
transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost i poštovanje ugleda Parlamenta. U
njemu stoji da zastupnici prilikom obavljanja svojih dužnosti moraju djelovati
isključivo u javnom interesu i suzdržati se od bilo kakve financijske koristi ili neke
druge nagrade.

Po prvi je put u Kodeksu ponašanja izričito definiran pojam sukoba interesa te su
navedeni koraci koje zastupnici trebaju poduzeti ako smatraju da se nalaze u sukobu
interesa, bilo da je riječ o stvarnom ili potencijalnom sukobu interesa (tj. onom koji je
kao takav percipiran u javnosti ili koji bi mogao uzrokovati stvarni sukoba interesa).

U Kodeksu ponašanja također su utvrđena ograničenja o okolnostima u kojima se bivši
zastupnici mogu baviti aktivnostima lobiranja ili zastupanja.

Što je najvažnije, Kodeks ponašanja uključuje detaljnu izjavu o financijskih interesima
koju svi zastupnici moraju podnijeti pod svojom osobnom odgovornošću prije kraja
prve sjednice nakon izbora za Europski parlament ili u roku od 30 dana nakon
preuzimanja dužnosti u Parlamentu tijekom parlamentarnog saziva. Zastupnici također
moraju predsjednika obavijestiti o svim promjenama u njihovom osobnom životu koje
utječu na njihovu izjavu o financijskim interesima.

Obveze zastupnika u pogledu otkrivanja informacija proširene su u okviru Provedbenih
mjera Kodeksa ponašanja koje su stupile na snagu 1. srpnja 2013. Prema tim
odredbama, zastupnici moraju bez odgađanja prijaviti svoje prisustvo na događajima
za koje im je treća strana nadoknadila troškove puta, smještaja ili dnevnica ili su za to
izravno primili sredstva od treće strane. Nadalje, zastupnici moraju obavijestiti upravu
i predati sve darove koje su primili za vrijeme službenog predstavljanja Parlamenta.

Sve prethodno navedene obveze davanja informacija odražavaju snažan angažman
Parlamenta u pogledu transparentnosti. Svaka izjava o financijskim interesima i izjave
o sudjelovanju na događanjima koja organiziraju treće strane te registar službenih
darova izravno su dostupni na internetskoj stranici Parlamenta.

Kodeksom ponašanja predviđa se i mehanizam provedbe njegovih odredbi. Svakom
zastupniku koji prekrši Kodeks ponašanja ili njegove Provedbene mjere predsjednik
može, nakon što uzme u obzir preporuke Savjetodavnog odbora, u konačnici izreći
kaznu. Svaka se takva kazna radi transparentnosti objavljuje na plenarnoj sjednici te na
internetskim stranicama Parlamenta.
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U okviru opće revizije Poslovnika Parlamenta iz prosinca 2016. donesene su neke
izmjene Kodeksa ponašanja, koje se nalaze u Prilogu I. ovog Pravilnika. Glavne
izmjene koje iz toga proizlaze su sljedeće:

 Prilikom obnašanja svojih dužnosti zastupnici se više ne mogu profesionalno
baviti aktivnostima lobiranja koje su u izravnoj vezi s postupkom donošenja
odluka Unije.

 U izjave zastupnika o financijskim interesima uneseno je niz izmjena, što se
odražava i u odgovarajućem obrascu za podnošenje izjava koji je usvojilo
Predsjedništvo, konkretno:

 Zastupnici moraju ažuriranu izjavu podnijeti do kraja mjeseca nakon svake
promjene (a ne u roku od 30 dana, kao prije).

 Uvodi se nova kategorija prihoda između 1 i 499 EUR.

 Ako je navedena najviša kategorija prihoda (više od 10 000 EUR mjesečno),
zastupnici moraju navesti iznos koji je najbliži 10 000 EUR.

 Udjeli u poduzećima ili partnerstvima sada se mogu navesti kao
„neplaćeni”.

Prilikom usvajanja izmijenjenog Poslovnika, Parlament je odlučio da zastupnici moraju
prilagoditi svoje izjave o financijskim interesima najkasnije šest mjeseci nakon stupanja
na snagu tih izmjena. To znači da su svi zastupnici morali ponovno podnijeti svoju
izjavu, čak i ako nije bilo promjena, najkasnije do 16. srpnja, koristeći izmijenjeni
obrazac koji je prihvatilo Predsjedništvo (vidi točku 3.3 ovog izvješća).
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2.SAVJETODAVNI ODBOR O PONAŠANJU ZASTUPNIKA

2.1 Sastav

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika (dalje u tekstu: Savjetodavni odbor)
osnovan je na temelju članka 7. stavka 1. Kodeksa ponašanja.

U skladu s člankom 7. stavkom 2. i stavkom 3. Kodeksa ponašanja, predsjednik na
početku svog mandata između članova parlamentarnog Odbora za ustavna pitanja i
Odbora za pravna pitanja imenuje pet stalnih članova, vodeći računa o njihovom
iskustvu i političkoj ravnoteži.

Pet stalnih članova Savjetodavnog odbora u prvoj polovici aktualnog parlamentarnog
saziva koje je predsjednik 5. travnja 2017. ponovno imenovao za novi mandat od dvije
i pol godine su:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Poljska)

 Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg)

 Sajjad KARIM (ECR, Ujedinjena Kraljevina)

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francuska)

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Češka Republika)

Na početku svog mandata predsjednik imenuje i dopunskog člana za svaki klub
zastupnika koji nije zastupljen među stalnim članovima Savjetodavnog odbora.

Dopunski članovi Odbora koji su u Odboru od početka trenutačnog zakonodavnog
razdoblja i koje je predsjednik također ponovno imenovao 5. travnja 2017. su:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finska)

 Laura FERRARA (EFDD, Italija)

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgija)

2.2 Predsjednik

U skladu s drugim podstavkom članka 7. stavka 2. Kodeksa ponašanja stalni se članovi
Savjetodavnog odbora svakih 6 mjeseci izmjenjuju na dužnosti predsjednika. U članku
3. Poslovnika Odbora dodatno se navodi da se, u načelu, rotacija odvija opadajućim
redoslijedom prema veličini klubova zastupnika kojima pripadaju članovi Odbora.
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Tijekom 2017., sljedeći su članovi Savjetodavnog odbora obnašali ulogu predsjednika:
od travnja do rujna 2017. Danuta Maria HÜBNER te od listopada do prosinca 2017.
Mady DELVAUX. Mandat predsjednice Delavaux ističe u ožujku 2018.

2.3 Sjednice tijekom 2017.

Savjetodavni se odbor 2017. godine sastao sedam puta.

Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2017. godinu

utorak, 25. travnja (konstituirajuća sjednica)
utorak, 30. svibnja1

utorak, 20. lipnja
utorak, 11. srpnja2

utorak 26. rujna
utorak 10. listopada
utorak, 7. studenog
utorak, 21. studenog3 (izvanredna sjednica)
utorak 7. prosinca4

2.4 Zadaci

Zadaci Savjetodavnog odbora su dvojaki.

 Kao prvo, u skladu s prvim podstavkom članka 7. stavka 4. Kodeksa ponašanja,
Savjetodavni odbor zastupniku na njegov zahtjev, u povjerenju, daje smjernice o
tumačenju i primjeni odredbi Kodeksa ponašanja u roku od 30 kalendarskih dana.
Zastupnik koji traži smjernice od Odbora može se na njih u potpunosti osloniti.

 Zatim, u skladu s drugim podstavkom članka 7. stavka 4. Kodeksa ponašanja,
Savjetodavni odbor, na zahtjev predsjednika, procjenjuje navodne slučajeve kršenja
Kodeksa ponašanja i savjetuje ga o mogućim mjerama koje treba poduzeti.

U članku 8. Kodeksa ponašanja utvrđeni su detalji o postupku koji treba slijediti u
slučaju mogućih kršenja Kodeksa ponašanja. Konkretno, ako postoji opravdana
sumnja da je zastupnik u Europskom parlamentu možda prekršio Kodeks
ponašanja, predsjednik, osim ako je riječ o očito neutemeljenim slučajevima,
predmet upućuje Savjetodavnom odboru. Savjetodavni odbor tada istražuje
okolnosti navodnog kršenja i može saslušati dotičnog zastupnika. Na temelju svojih

1 Sjednica je otkazana.
2 Sjednica je otkazana.
3 Izvanredna sjednica održana je 21. studenog.
4 Zbog organizacijskih razloga sjednica koji je prvotno predviđena za 5. prosinca odgođena je za
7. prosinca.
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zaključaka Odbor sastavlja preporuku predsjedniku o mogućoj odluci. Ako
predsjednik, uzimajući u obzir preporuku, zaključi da je dotični zastupnik doista
prekršio Kodeks ponašanja, nakon saslušanja zastupnika donosi obrazloženu
odluku kojom određuje kaznu koja se tada objavljuje na internetskim stranicama
Parlamenta.

2.5 Godišnji rad

2.5.1 Moguća kršenja Kodeksa ponašanja

Predsjednik je 2017. Savjetodavnom odboru uputio četiri zahtjeva za mišljenje o
navodnim kršenjima Kodeksa ponašanja (za razliku od osam slučajeva prethodne
godine). Ti su zahtjevi uključivali ukupno šest zastupnika.

Jedan od tih zahtjeva odnosio se na tri zastupnika koji su putovali u treću zemlju i nakon
povratka nisu u roku predviđenom u Kodeksu ponašanja podnijeli izjave o sudjelovanju
na događanjima koja organiziraju treće strane. Tu su izjavu bili dužni podnijeti u skladu
s člankom 6. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja, s obzirom na to da su naknadu za
putne troškove i troškove smještaja ili boravka primili od nadležnih tijela zemalja koje
nisu članice EU-a. Međutim, u odgovoru na pismo predsjedavajućeg u kojem se traži
pojašnjenje u pogledu njihovih putovanja, sva su tri zastupnika predala izjavu o
sudjelovanju, propisno ispunjenu u skladu s poglavljem 2. Provedbenih mjera.
Savjetodavni je odbor stoga predsjedniku preporučio da donese odluku da propust
dotičnih zastupnika da na vrijeme podnesu izjavu o sudjelovanju doista predstavlja
povredu Kodeksa ponašanja, no da zbog brzog naknadnog podnošenja odgovarajućih
izjava nije potrebno poduzeti dodatne mjere.

Drugi se zahtjev odnosio na zastupnika koji je putovao na konferenciju u teritorij izvan
EU-a koju je okupirala strana sila, što međunarodna zajednica nije priznala, i koji je
propustio podnijeti izjavu o prisustvovanju događajima koje je organizirala treća strana.
Kao odgovor na pismo predsjedavajućeg, zastupnik je objasnio da je konferenciji
prisustvovao u privatnom svojstvu i da je sam platio sve troškove u vezi sa svojim
putovanjem. Budući da u takvim okolnostima nije bio dužan predati izjavu o
putovanjima u skladu s poglavljem 2. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja,
Savjetodavni je odbor preporučio predsjedniku da zaključi da dotični zastupnik nije
prekršio Kodeks ponašanja.

U drugom slučaju upućenom Savjetodavnom odboru, određeni zastupnik, neovisno o
njegovom izboru za zastupnika u regionalnom parlamentu države članice EU-a tijekom
njegova mandata kao zastupnika u Europskom parlamentu, nije u zadanom roku
ažurirao, u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Kodeksa ponašanja, svoju izjavu
o financijskim interesima i u njoj naveo plaću koju je dobivao za obnašanje tog drugog
parlamentarnog mandata, u skladu s odjeljkom B svoje izjave o financijskim
interesima. Dotični je zastupnik, kao odgovor na pismo predsjedatelja Odbora u kojem
ga poziva da ispravi svoj propust, podnio propisno ažuriranu izjavu o financijskim
interesima u kojoj je naznačio, u skladu s odjeljkom B, svoj mandat u regionalnom
parlamentu, uključujući iznos plaće na mjesečnoj osnovi. S obzirom na to, Savjetodavni
je odbor preporučio predsjedniku da zaključi da iako zastupnik nije na vrijeme podnio
ažuriranu izjavu o financijskim interesima, što predstavlja povredu Kodeksa ponašanja,
zbog naknadnog podnošenja ažurirane izjave nije potrebno poduzeti daljnje mjere.
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Naposljetku, predsjednik je Savjetodavnom odboru uputio zahtjev za ispitivanje slučaja
propusta zastupnika da ispuni svoju obvezu objave podataka o određenim neplaćenim
djelatnostima. Predsjednik je zamolio Odbor da dostavi svoje zaključke nakon što
opsežno ispita sve okolnosti te da izda preporuke o odgovarajućim popratnim mjerama.
Savjetodavni je odbor, nakon saslušanja dotičnog zastupnika, u svojoj preporuci
predsjedniku zaključio da je zastupnik početno kršenje Kodeksa ponašanja ispravio
naknadnim podnošenjem ažurirane izjave o financijskim interesima i da, unatoč svojem
nesmotrenom ponašanju, situacija u kojoj se našao ne predstavlja povredu članka 1.
Kodeksa ponašanja.

2.5.2 Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa ponašanja

Savjetodavni je odbor 2017. godine primio, u skladu s prvim podstavkom članka 7.
stavka 4., dva službena zahtjeva za smjernice o tumačenju i primjeni Kodeksa
ponašanja.

U prvom je slučaju dotični zastupnik tražio smjernice u pogledu mogućeg izuzeća od
obveze objavljivanja informacija u skladu s Kodeksom ponašanja zbog privatnih
ugovornih obveza povjerljivosti u vezi s određenim profesionalnim djelatnostima koje
je obavljao u prošlosti. Nedugo nakon što je Savjetodavni odbor počeo razmatrati to
pitanje i od zastupnika zatražio dodatna pojašnjenja, obaviješten je da je zastupnik
povukao svoj zahtjev te je zaključio da nije potrebno daljnje djelovanje. Zastupnik je
povukao zahtjev zbog činjenice da je te profesionalne djelatnosti obavljao prije
trogodišnjeg razdoblja prije početka mandata u trenutačnom parlamentarnom sazivu,
pa se stoga na njih ne primjenjuje obveza objavljivanja u skladu s Kodeksom ponašanja.

Unatoč tome, Savjetodavni je odbor razmotrio taj poseban slučaj postojeće ugovorne
obveze povjerljivosti u pogledu isplate koju zastupnik prima od treće strane s kojom je
bio u ugovornom odnosu, s obzirom na obvezu objavljivanja propisanu člankom 4.
stavkom 2. Kodeksa ponašanja, te je smatrao da to pitanje zaslužuje pozornost
predsjednika i po mogućnosti Predsjedništva. Predsjedatelj je stoga o tom slučaju
uputio dopis predsjedniku u kojem stoji da bi trebalo razmisliti i razmijeniti mišljenja
o tome bi li u Kodeksu ponašanja, uz odgovarajuću izmjenu ili tumačenje, trebalo biti
uključeno i pitanje kako postupati s ugovornim klauzulama o povjerljivosti koje bi
mogle sprječavati potpunu usklađenost s obvezama objavljivanja predviđenim
Kodeksom ponašanja u pogledu izjava o financijskim interesima.

Drugi se zahtjev odnosio na smjernice o vrstama neplaćenih aktivnosti koje treba
navesti u izjavi o financijskim interesima. Dotični je zastupnik, iščekujući odgovor
Odbora, u međuvremenu ažurirao svoju izjavu o financijskim interesima i prijavio
nekoliko neplaćenih djelatnosti.

Osim toga, Tajništvo je tijekom godine, u skladu sa svojom ustaljenom praksom,
nastavilo odgovarati na upite koje su podnijeli zastupnici ili njihovi parlamentarni
asistenti kako bi im pomoglo da pravilno primjenjuju odredbe Kodeksa i njegovih
Provedbenih mjera.

3.AKTIVNOSTI POVEZANE S KODEKSOM PONAŠANJA
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3.1 Postupak praćenja izjava o financijskim interesima zastupnika

U članku 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja predviđa se postupak praćenja
izjava o financijskim interesima zastupnika koju provodi nadležna služba.

U skladu s člankom 4. Kodeksa ponašanja zastupnici su osobno odgovorni predsjedniku
podnijeti izjavu koja sadrži iscrpno navedene podatke. Međutim, kada postoji razlog
vjerovati da izjava sadrži podatke koji su netočni, površni, nečitljivi ili nerazumljivi,
Administrativni odjel zastupnika u Glavnoj upravi Predsjedništva u ime predsjednika
obavlja opću provjeru vjerodostojnosti u svrhu pojašnjenja. Dotični zastupnik ima
dovoljno vremena da podatke iz izjave potvrdi ili ispravi. Ako su objašnjenja
nedostatna, a provjerom se ne riješi problem, predsjednik odlučuje o tome kako
postupiti.

Postupak se praćenja tijekom godine jednako primjenjuje na nove izjave koje su
tijekom parlamentarnog saziva podnijeli novi zastupnici nakon preuzimanja dužnosti u
Parlamentu, kao i na ažurirane verzije postojećih izjava. Osim toga, tijekom postupka
revizije, kada su svi članovi morali ponovno podnijeti svoju izjavu o financijskim
interesima na revidiranom obrascu koji je prihvatilo Predsjedništvo nakon izmjene
Kodeksa ponašanja, sve ažurirane izjave bile su podvrgnute općoj provjeri
vjerodostojnosti.

3.2 Podnošenje i ažuriranje izjava o financijskim interesima zastupnika

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Kodeksa ponašanja novi zastupnik koji započinje
svoj mandat u Parlamentu tijekom zakonodavnog razdoblja osobno je odgovoran za
podnošenje detaljne izjave o financijskim interesima u roku od 30 dana nakon
preuzimanja dužnosti u Parlamentu. Godine 2017. samo troje od ukupno 31 novog
zastupnika nije predalo svoje izjave u okviru zadanih vremenskih rokova.

Osim toga, u članku 4. stavku 1. od zastupnika se zahtijeva da svaku promjenu koja
utječe na njegovu izjavu prijavi do kraja mjeseca nakon nastanka te promjene. Kao
rezultat ove obveze i postupka revizije koji proizlazi iz izmjene Kodeksa ponašanja i
Izjave o financijskim interesima u okviru opće revizije Poslovnika Parlamenta,
predsjedniku je tijekom godine podneseno 804 ažuriranih izjava.

3.3 Ponovno podnošenje i ažuriranje izjava o financijskim interesima
zastupnika nakon revizije Poslovnika Europskog parlamenta

Kako je navedeno u odjeljku 1. ovog izvješća, zbog izmjene određenih odredbi
Kodeksa ponašanja u okviru posljednje revizije Poslovnika Europskog parlamenta u
prosincu 2016., zastupnici su obvezni ponovo podnijeti izjavu o financijskim
interesima, čak i ako nije bilo promjena, najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na
snagu tih izmjena, tj. do 16. srpnja 2017., koristeći izmijenjeni obrazac koji je prihvatilo
Predsjedništvo.

Predsjedništvo je 8. ožujka 2017. poslalo priopćenje u kojima ih obavještava da moraju
ponovno predati svoje izjave i izmijenjene obrasce. Nakon isteka tog roka, Savjetodavni
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je odbor poslao službene opomene o toj obvezi. Slijedom toga, predsjednik je
14. rujna 2017. svim zastupnicima koji još nisu predali izmijenjene izjave poslao pismo
u kojima ih podsjeća da to učine najkasnije do 6. listopada 2017.

Valja podsjetiti da su, u skladu sa stavkom 9. odluke Parlamenta o općoj reviziji
Poslovnika Parlamenta, izjave o financijskim izjavama zastupnika koji nisu podnijeli
revidiranu verziju prestale važiti od 16. srpnja 2017. Međutim, u skladu s člankom 4.
stavkom 4. Kodeksa ponašanja, zastupnik ne može biti izabran za obnašanje dužnosti
u Parlamentu ili njegovim tijelima, biti imenovan izvjestiteljem ili sudjelovati u
službenom izaslanstvu ako nije podnio izjavu o financijskim interesima.

Savjetodavni odbor smatra da se norme Parlamenta u pogledu transparentnost
financijskih interesa moraju poštovati te se, prema tome, zastupnici koji nisu poštovali
obvezu ažuriranja svojih izjava pozivaju da to odmah učine. S obzirom na važnost
predmeta, Savjetodavni je odbor na to skrenuo pozornost predsjednika, istovremeno
predlažući da razmotri određene mjere koje bi se mogle primijeniti na zastupnike na
koje se to odnosi.
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4.UPRAVA

Administrativni odjel zastupnika u Glavnoj upravi Predsjedništva djeluje kao tajništvo
Savjetodavnog odjela te ga je glavni tajnik proglasio nadležnom službom u skladu s
člancima 2., 3., 4. i 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja. Podaci za kontakt
Administrativnog odjela su sljedeći:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europski parlament
Tajništvo Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika
60, Rue Wiertz
PHS 07B046
B-1047 Bruxelles
Belgija


