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ĮŽANGA

Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų
klausimais (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių I priedas) 7 straipsnio 6 dalyje
nustatyta, kad Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas skelbia
metinę darbo ataskaitą.

Patariamasis komitetas šią metinę darbo ataskaitą, kuri apima jo veiklą nuo 2017 m.
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., priėmė 2018 m. vasario 22 d.
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Santrauka

Šioje ataskaitoje aptariama Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais
komiteto veikla 2017 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiu.

Nurodytais metai sumažėjo atvejų, kuriuos Komitetas turėjo nagrinėti. Komiteto
buvo paprašyta išnagrinėti keturis galimus Elgesio kodekso pažeidimus, susijusius
su iš viso šešiais Parlamento nariais, o 2016 m. tokių atvejų, susijusių su 11
Parlamento narių, buvo aštuoni.

Nurodytais metais Patariamasis komitetas gavo du prašymus, kuriuose susiję
Parlamento nariai prašė pateikti Elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gaires. Abiem
atvejais komitetas konfidencialiai ir per Elgesio kodekse numatytą terminą suteikė
savo konsultaciją.

Kaip ir ankstesniais metais, Patariamasis komitetas siekė Parlamento nariams teikti
geriausias paslaugas, užtikrindamas, kad būtų kuo kruopščiau laikomasi Kodekso
nuostatų, ir sykiu stengdamasis, kad administracinė našta būtų kuo lengvesnė.

Be to, kompetentinga administracinė tarnyba (Parlamento narių administracijos
skyrius, priklausantis Vadovybės GD ir Patariamajam komitetui teikiantis
sekretoriato paslaugas) per metus ir toliau vykdė Parlamento narių pateiktų finansinių
interesų deklaracijų bendrą patikimumo patikrinimą, remdamasi Europos Parlamento
narių elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 9 straipsniu.

Per metus nauji Parlamento nariai pateikė iš viso 31 naujas deklaracijas.

2016 m. gruodžio 13 d. baigęs vykdyti bendrą Darbo tvarkos taisyklių peržiūrą,
Parlamentas nusprendė, kad Parlamento nariai turėtų pakoreguoti savo finansinių
interesų deklaracijas, siekiant atspindėti Elgesio kodekso 4 straipsnio pakeitimus,
vėliausiai per šešis mėnesius nuo šių pakeitimų įsigaliojimo datos, t. y. iki 2017 m.
liepos 16 d. 2017 m. kovo 8 d. Biuras visiems Parlamento nariams išsiuntė
pranešimą, informuodamas juos apie pareigą pakartotinai pateikti deklaraciją ir
perduodamas jiems peržiūrėtą formą. Pasibaigus šiam terminui Patariamasis
komitetas išsiuntė administracinius priminimus apie šią pareigą. Po to Parlamento
pirmininkas 2017 m. rugsėjo 14 d. nusiuntė priminimą Parlamento nariams, kurie vis
dar nebuvo pateikę patikslintų deklaracijų, primygtinai ragindamas juos tai padaryti
vėliausiai iki 2017 m. spalio 6 d. Galiausiai, iki 2017 m. pabaigos visi Parlamento
nariai (išskyrus 24 Parlamento narius) atliko savo pareigą pakartotinai pateikti
finansinių interesų deklaraciją po to, kai ji buvo patikslinta.
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1. BENDROJI INFORMACIJA

Europos Parlamento narių elgesio kodeksas finansinių interesų ir interesų konfliktų
klausimais (toliau – Elgesio kodeksas) įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.

Elgesio kodekse įtvirtinti įvairūs bendrieji elgesio principai, kurių Parlamento nariai
turi laikytis vykdydami savo, kaip Parlamento nario, įgaliojimus, t. y.
nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, darbštumo, garbingumo, atsakomybės ir
pagarbos Parlamento reputacijai principai. Elgesio kodekse Parlamento narių
reikalaujama veikti tik vadovaujantis viešuoju interesu ir negauti jokios finansinės
naudos ar jokio kito atlygio, kai jie vykdo savo įgaliojimus.

Pirmą kartą Elgesio kodekse pateikta tiksli interesų konflikto apibrėžtis ir nurodytos
priemonės, kurių Parlamento nariai turi imtis, jei pastebi, kad iškilo esamas ar galimas
interesų konfliktas (t. y. kaip toks suvokiamas visuomenės, arba padėtis, dėl kurios gali
iškilti faktinis interesų konfliktas).

Elgesio kodeksu taip pat numatomi aplinkybių, kurioms esant buvę Parlamento nariai
turi teisę vykdyti lobistinę ar atstovavimo veiklą, apribojimai.

Svarbiausia, kad Elgesio kodeksu nustatyta išsami finansinių interesų deklaracija, kurią
visi Parlamento nariai savo asmenine atsakomybe turi pateikti iki pirmosios mėnesinės
sesijos, einančios po Europos Parlamento rinkimų, pabaigos arba Parlamento
kadencijos metu – per 30 dienų nuo tos dienos, kai pradeda eiti pareigas Parlamente.
Parlamento nariai taip pat turi pranešti Parlamento pirmininkui apie bet kokius
asmeninės padėties pasikeitimus, darančius poveikį jų deklaracijai.

Parlamento narių informacijos pranešimo pareigos išplėstos Elgesio kodekso
įgyvendinimo taisyklėmis, įsigaliojusiomis 2013 m. liepos 1 d. Remiantis šių taisyklių
nuostatomis, Parlamento nariai turi skubiai deklaruoti savo dalyvavimą renginiuose, kai
Parlamento narių kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas padengia arba
tiesiogiai apmoka trečioji šalis. Be to, jie privalo pranešti administracijai apie visas
dovanas, gautas oficialiai atstovaujant Parlamentui, ir jas jai pateikti.

Visos minėtos prievolės atskleisti informaciją parodo stiprų Parlamento įsipareigojimą
skaidrumui. Visos finansinių interesų deklaracijos, dalyvavimo trečiųjų šalių
organizuotuose renginiuose deklaracijos bei oficialių dovanų registras yra tiesiogiai
prieinami viešoje Parlamento svetainėje.

Elgesio kodekse taip pat nustatytas šių nuostatų įgyvendinimo mechanizmas.
Kiekvienam Parlamento nariui, pažeidusiam Elgesio kodeksą ar šio kodekso
Įgyvendinimo taisykles, Parlamento pirmininkas, atsižvelgęs į Patariamojo komiteto
rekomendaciją, galiausiai gali paskirti nuobaudą. Apie visas nuobaudas paskelbiama
plenariniame posėdyje ir skaidrumo sumetimais informacija apie jas publikuojama
Parlamento svetainėje.
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2016 m. gruodžio mėn. atlikus bendrą Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūrą buvo
padaryta ir tam tikrų Elgesio kodekso pakeitimų, susijusių su šių taisyklių I priedu.
Esminiai pakeitimai:

 Parlamento nariams, einantiems savo pareigas, nebeleidžiama dalyvauti
apmokamoje profesinėje lobistinėje veikloje, tiesiogiai susijusioje su Europos
Sąjungos sprendimų priėmimo procesu;

 padaryta įvairių Parlamento nario finansinių interesų deklaracijos pakeitimų,
kurie susiję su deklaracijų pateikimo forma, kaip patvirtinta Biuro, ypač:

 Parlamento nariai turi pateikti patikslintą deklaraciją nė vėliau kaip iki
mėnesio, einančio po bet kokių pokyčių dienos, pabaigos (o ne per 30 dienų,
kaip anksčiau);

 nustatyta nauja pajamų kategorija – 1–499 EUR;

 kai nurodoma aukščiausia pajamų kategorija (daugiau kaip 10 000 EUR per
mėnesį), Parlamento nariai taip pat privalo nurodyti sumą, suapvalintą iki
artimiausių 10 000 EUR;

 dabar atsirado galimybė dalyvavimą įmonėse arba partnerystėse pažymėti
kaip neatlyginamą veiklą.

Parlamentas, priimdamas iš dalies pakeistas Darbo tvarkos taisykles, nusprendė, kad
Parlamento nariai turi patikslinti savo finansinių interesų deklaraciją vėliausiai per šešis
mėnesius po šių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Tai reiškė, kad visi Parlamento nariai
turėjo iki liepos 16 d. pakartotinai pateikti savo deklaracijas, netgi jei nebuvo pokyčių,
naudodami peržiūrėtą ir Biuro priimtą deklaracijos formą (žr. šios ataskaitos 3.3. dalį).
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2. PATARIAMASIS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KLAUSIMAIS

KOMITETAS

2.1 Sudėtis

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas (toliau – Patariamasis
komitetas) įsteigtas Elgesio kodekso 7 straipsnio 1 dalimi.

Pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 2 ir 3 dalis Parlamento pirmininkas savo kadencijos
pradžioje iš Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto narių,
atsižvelgdamas į jų patirtį ir politinę pusiausvyrą, skiria penkis nuolatinius narius.

Nuolatiniai Patariamojo komiteto nariai pirmąją dabartinės kadencijos dalį, kuriuos
Parlamento pirmininkas pakartotinai paskyrė 2017 m. balandžio 5 d. kitai dvejų ir pusę
metų kadencijai, yra šie:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Lenkija);

 Mady DELVAUX (S&D, Liuksemburgas);

 Sajjad KARIM (ECR, Jungtinė Karalystė);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Prancūzija);

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Čekija).

Savo kadencijos pradžioje Parlamento pirmininkas iš kiekvienos frakcijos, kurios
atstovų nėra tarp nuolatinių Patariamojo komiteto narių, taip pat skiria po atsarginį narį.

Atsarginiai šio komiteto nariai, dirbę šiame komitete nuo pat dabartinės kadencijos
pradžios ir Parlamento pirmininko 2017 m. balandžio 5 d. taip pat paskirti pakartotinei
kadencijai, yra šie:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Suomija);

 Laura FERRARA (EFDD, Italija);

 Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgija).

2.2 Pirmininkavimas

Pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą kiekvienas nuolatinis
Patariamojo komiteto narys eina pirmininko pareigas šešis mėnesius rotacijos tvarka.
Šio komiteto darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnyje patikslinta, kad iš esmės rotacija
nustatoma pagal frakcijų, kurioms priklauso Patariamąjį komitetą sudarantys nariai,
dydį mažėjančia tvarka.
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2017 m. Patariamajam komitetui pirmininkavo šie nariai: D. HÜBNER – 2017 m.
balandžio–rugsėjo mėn. ir M. DELVAUX – spalio–gruodžio mėn. Pastarosios
Parlamento narės pirmininkavimo įgaliojimai baigs galioti 2018 m. kovo mėn.

2.3 Posėdžiai 2017 m.

Patariamasis komitetas 2017 m. posėdžiavo septynis kartus.

Patariamojo komiteto 2017 m. posėdžių kalendorius

Balandžio 25 d., antradienis (steigiamasis posėdis)
Gegužės 30 d., antradienis1

Birželio 20 d., antradienis
Liepos 11 d., antradienis2

Rugsėjo 26 d., antradienis
Spalio 10 d., antradienis
Lapkričio 7 d., antradienis
Lapkričio 21 d., antradienis3 (neeilinis posėdis)
Gruodžio 7 d., ketvirtadienis4

2.4 Veiklos sritys

Patariamojo komiteto veiklos sritys yra dvejopos:

 Pirma, pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą Parlamento nario
prašymu Patariamasis komitetas konfidencialiai per trisdešimt kalendorinių dienų
pateikia tam Parlamento nariui Elgesio kodekso nuostatų aiškinimo ir įgyvendinimo
gaires. Šio komiteto gairių paprašęs Parlamento narys turi teisę remtis šiomis
gairėmis.

 Antra, pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą Patariamasis
komitetas Parlamento pirmininko prašymu vertina tuos atvejus, kai įtariama, jog
pažeistos šio Elgesio kodekso nuostatos, ir pataria Parlamento pirmininkui, kokių
galimų priemonių imtis.

Elgesio kodekso 8 straipsnyje nustatyta išsamesnė procedūra, kurią reikia taikyti
galimų Elgesio kodekso pažeidimų atveju. Konkrečiai, kai yra pagrindo manyti, kad
Parlamento narys galbūt pažeidė šį Elgesio kodeksą, Parlamento pirmininkas turi
apie tai informuoti Patariamąjį komitetą, išskyrus akivaizdžiai nepagrįstus atvejus.

1 Susitikimas buvo atšauktas.
2 Susitikimas buvo atšauktas.
3 Neeilinis posėdis surengtas lapkričio 21 d.
4 Organizaciniais sumetimais posėdis, iš pradžių numatytas gruodžio 5 d., perkeltas į gruodžio 7 d.
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Tada Patariamasis komitetas nagrinėja galimo pažeidimo aplinkybes ir gali
išklausyti atitinkamą Parlamento narį. Komitetas, atsižvelgdamas į savo nustatytų
aplinkybių išvadas, Parlamento pirmininkui pateikia rekomendaciją dėl galimo
sprendimo. Jei Parlamento pirmininkas, atsižvelgęs į šią rekomendaciją, padaro
išvadą, kad atitinkamas Parlamento narys iš tikrųjų pažeidė Elgesio kodeksą, jis,
išklausęs Parlamento narį, priima motyvuotą sprendimą, kuriuo skiriama nuobauda;
šis sprendimas paskelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

2.5 Per metus atlikti darbai

2.5.1 Galimi elgesio kodekso pažeidimai

2017 m. Parlamento pirmininkas keturis kartus kreipėsi į Patariamąjį komitetą dėl
galimų Elgesio kodekso pažeidimų (palyginimui: ankstesniais metais tokių atvejų buvo
aštuoni). Šie pažeidimai susiję su iš viso šešiais Parlamento nariais.

Vienas iš šių atvejų susijęs su trimis Parlamento nariais, kurie buvo nuvykę į trečiąją
šalį ir grįžę per Elgesio kodekse numatytą terminą nepateikė savo dalyvavimo
deklaracijų, susijusių su Parlamento narių pakvietimu dalyvauti trečiųjų šalių
organizuojamuose renginiuose. Pateikti šią deklaraciją reikalaujama Elgesio kodekso
įgyvendinimo taisyklių 6 straipsnyje, nes jų kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo
išlaidas padengė ne ES šalių institucijos. Vis dėlto, reaguodami į pirmininko pareigas
einančio nario laišką, kuriame prašoma pateikti paaiškinimus dėl savo kelionės, visi
trys Parlamento nariai pateikė tinkamai pagal Įgyvendinimo taisyklių 2 skyrių užpildytą
dalyvavimo deklaraciją. Todėl Patariamasis komitetas rekomendavo Parlamento
pirmininkui padaryti išvadą, kad atitinkami Parlamento nariai laiku nepateikė
dalyvavimo deklaracijos ir tai laikoma Elgesio kodekso pažeidimu, tačiau, skubiai
pateikus atitinkamas deklaracijas, nereikalaujama šiuo atveju imtis kitų veiksmų.

Kitas atvejis susijęs su Parlamento nariu, kuris vyko į konferenciją, surengtą ne ES
teritorijoje, kurios užsienio valstybės organizuoto perėmimo nepripažino tarptautinė
bendruomenė, ir kuris nepateikė dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamuose
renginiuose deklaracijos. Parlamento narys, atsakydamas į pirmininko pareigas
einančio nario laišką, paaiškino, kad toje konferencijoje jis lankėsi asmeniškai ir
sumokėjo visas su savo kelione susijusias išlaidas. Kadangi, esant tokioms
aplinkybėms, šis Parlamento narys pagal Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių
2 skyrių neprivalėjo pateikti kelionės deklaracijos, Patariamasis komitetas
rekomendavo Parlamento pirmininkui padaryti išvadą, kad atitinkamas Parlamento
narys nepažeidė Elgesio kodekso.

Kitu atveju, dėl kurio kreiptasi į Patariamąjį komitetą, atitinkamas Parlamento narys,
nepaisydamas to, kad savo kadencijos Europos Parlamente metu buvo išrinktas į ES
valstybės narės regioninį parlamentą, nepatikslino, kaip nurodyta Elgesio kodekso
4 straipsnio 2 dalies b punkte, savo finansinių interesų deklaracijos per taikomą terminą
ir jos B skirsnyje nenurodė atlyginimo, kurį gavo už savo įgaliojimų vykdymą kitame
parlamente. Atitinkamas Parlamento narys, atsakydamas į Komiteto pirmininko
pareigas einančio nario laišką, kuriame Parlamento narys raginamas ištaisyti šią padėtį,
pateikė patikslintą ir tinkamai atnaujintą finansinių interesų deklaraciją, B skirsnyje
nurodydamas savo įgaliojimus regioniniame parlamente, įskaitant mėnesinio
atlyginimo dydį. Atsižvelgdamas į tai, Patariamasis komitetas rekomendavo
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Parlamento pirmininkui padaryti išvadą, jog tai, kad nors Parlamento narys laiku
nepateikė patikslintos finansinių interesų deklaracijos, yra laikoma Elgesio kodekso
pažeidimu, pavėluotai pateikus atnaujintą deklaraciją nereikalaujama imtis kitų
veiksmų.

Galiausiai, Parlamento pirmininkas kreipėsi į Patariamąjį komitetą dėl atvejo, kai
Parlamento narys nesilaikė pareigos pranešti apie tam tikrą neatlygintiną veiklą.
Parlamento pirmininkas paprašė Komiteto pateikti išvadas, išsamiai išnagrinėjus
aplinkybes, ir rekomendacijas dėl tinkamų tolesnių veiksmų. Patariamasis komitetas,
išklausęs atitinkamą Parlamento narį, savo rekomendacijoje Parlamento pirmininkui
padarė išvadą, kad pirminį Elgesio kodekso pažeidimą Parlamento narys ištaisė vėliau
pateikdamas patikslintą finansinių interesų deklaraciją ir kad, nepaisant jo neapgalvoto
elgesio, su juo susijusi padėtis nelaikoma Elgesio kodekso 1 straipsnio pažeidimu.

2.5.2 Elgesio kodekso aiškinimo ir įgyvendinimo gairės

2017 m. Patariamasis komitetas gavo du oficialius prašymus pateikti Elgesio kodekso
aiškinimo ir įgyvendinimo gaires pagal 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą.

Pirmuoju atveju atitinkamas Parlamento narys prašė pateikti gaires dėl galimo išimties
taikymo dėl pareigos atskleisti informaciją pagal Elgesio kodeksą dėl privačios
sutartinės konfidencialumo prievolės, susijusios su tam tikra jo profesine veikla
praeityje. Netrukus po to, kai Patariamasis komitetas pradėjo nagrinėti šį klausimą ir
Parlamento nario paprašė pateikti paaiškinimus, jam buvo pranešta apie tai, kad
Parlamento narys atsiėmė prašymą, ir Komitetas padarė išvadą, kad dėl šio klausimo
nebereikia imtis jokių tolesnių veiksmų. Prašymas buvo atsiimtas dėl to, kad minima
profesine veikla buvo užsiimta anksčiau nei prieš trejus metus iki tol, kol atitinkamas
Parlamento narys pradėjo eiti savo pareigas per dabartinę Parlamento kadenciją, todėl
šiai veiklai netaikoma jokia pareiga atskleisti informaciją pagal Elgesio kodeksą.

Vis dėlto, Patariamasis komitetas apsvarstė šį konkretų klausimą, susijusį su sutartinės
konfidencialumo prievolės, taikomos dėl Parlamento nariui skirto mokėjimo, gauto iš
trečiosios šalies, su kuria jį sieja sutartiniai santykiai, svarbą palyginant ją su
informacijos atskleidimo pareigos, kaip reikalaujama Elgesio kodekso 4 straipsnio
2 dalyje, svarba ir padarė išvadą, kad į šį klausimą dėmesį turėtų atkreipti Parlamento
pirmininkas ir – galbūt – Biuro pirmininkas. Todėl pirmininko pareigas einantis narys
nusiuntė laišką Parlamento pirmininkui, pristatydamas jam klausimą ir paprašydamas
jį galimai apsvarstyti ir pasikeisti nuomonėmis, ar Elgesio kodekse, atitinkamai jį
pakeičiant ar aiškinant, reikėtų išspręsti klausimą, kokios tvarkos laikytis sutartinių
konfidencialumo išlygų klausimu, dėl kurių gali būti sudaromos kliūtys visapusiškai
laikytis Elgesio kodekse numatytų informacijos atskleidimo pareigų, susijusių su
finansinių interesų deklaracijomis.

Antras atvejis susijęs su prašymu pateikti gaires dėl neatlygintinos veiklos rūšių, kurias
reikia deklaruoti finansinių interesų deklaracijoje. Laukdamas, kol Komitetas pateiks
gaires, atitinkamas Parlamento narys patikslino savo finansinių interesų deklaraciją,
nurodydamas kelių rūšių neatlygintiną veiklą.
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Be to, per metus sekretoriatas toliau, laikydamasis nusistovėjusios praktikos, atsakinėjo
į Parlamento narių ar jų padėjėjų pateiktas užklausas, siekdamas jiems padėti tinkamai
taikyti Kodekso ir jo Įgyvendinimo taisyklių nuostatas.

3. SU ELGESIO KODEKSU SUSIJUSI VEIKLA

3.1 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų kontrolės tvarka

Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 9 straipsnyje nustatytos Parlamento narių
finansinių interesų deklaracijų kontrolės, kurią vykdo kompetentinga tarnyba, tvarkos
taisyklės.

Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnį Parlamento nariai asmeniškai atsako už tai, kad
Parlamento pirmininkui pateiktoje deklaracijoje būtų nurodyta tiksli informacija. Vis
dėlto, jei yra priežasčių manyti, kad deklaracijoje pateikta akivaizdžiai klaidinga,
nerimta, neįskaitoma ar nesuprantama informacija, Parlamento narių administracinis
skyrius, priklausantis Vadovybės GD, Parlamento pirmininko vardu atlieka bendrą
patikimumo patikrinimą, siekdamas išsiaiškinti padėtį. Atitinkamam Parlamento nariui
skiriamas pagrįstas laikotarpis, kad jis galėtų patvirtinti deklaracijoje pateiktus
duomenis arba juos ištaisyti. Jei pateikti paaiškinimai laikomi nepakankamais ir
laikoma, kad atlikus patikrinimą klausimas neišsprendžiamas, Parlamento pirmininkas
nusprendžia dėl tolesnių veiksmų.

Per metus kontrolės tvarka taikoma tiek naujų Parlamento narių, pradedančių eiti
pareigas Parlamente kadencijos metu, pateiktoms deklaracijoms, tiek pakeistoms
esamų deklaracijų versijoms. Be to, atliekant peržiūrą, kai visi Parlamento nariai turėjo
pakartotinai pateikti savo finansinių interesų deklaracijas naudodami peržiūrėtą ir Biuro
priimtą formą pakeitus Elgesio kodeksą, visos patikslintos deklaracijos buvo pateiktos
bendram patikimumo patikrinimui.

3.2 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų teikimas ir atnaujinimas

Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalį naujas Parlamento narys, pradedantis eiti
pareigas Parlamento kadencijos metu, savo asmenine atsakomybe turi per 30 dienų nuo
tada, kai pradeda eiti pareigas, pateikti išsamią savo finansinių interesų deklaraciją.
2017 m. visi 31 nauji Parlamento nariai, išskyrus 3 narius, per šį laikotarpį pateikė savo
finansinių interesų deklaracijas.

4 straipsnio 1 dalyje taip pat reikalaujama Parlamento nario pranešti apie bet kokius
pasikeitimus, darančius poveikį jo deklaracijai, iki mėnesio, einančio po tokio
pasikeitimo dienos, pabaigos. Dėl šios pareigos ir dėl Elgesio kodekso ir Finansinių
interesų deklaracijos formos pakeitimų, padarytų atliekant bendrą Parlamento darbo
tvarkos taisyklių peržiūrą, Parlamento pirmininkui per metus pateiktos 804 atnaujintos
deklaracijos.

3.3 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų pakartotinis teikimas ir
atnaujinimas po Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros
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Kaip minėta šios ataskaitos 1 skyriuje, dėl Elgesio kodekso tam tikrų nuostatų
pakeitimų, padarytų per naujausią Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūrą 2016 m.
gruodžio mėn., Parlamento nariai buvo įpareigoti pakartotinai pateikti savo finansinių
interesų deklaracijas netgi ir tuomet, jei nebuvo jokių pokyčių, vėliausiai per šešis
mėnesius nuo šių pokyčių įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2017 m. liepos 16 d., naudojant
peržiūrėtą ir Biuro priimtą deklaracijos formą.

2017 m. kovo 8 d. Biuras visiems Parlamento nariams nusiuntė pranešimą,
informuodamas juos apie šią pareigą ir persiųsdamas jiems peržiūrėtą formą.
Pasibaigus šiam terminui Patariamasis komitetas išsiuntė administracinius priminimus
apie šią pareigą. Vėliau Parlamento pirmininkas 2017 m. rugsėjo 14 d. nusiuntė
priminimą Parlamento nariams, kurie vis dar nebuvo pateikę patikslintų deklaracijų,
primygtinai ragindamas juos tai padaryti vėliausiai iki 2017 m. spalio 6 d.

Reikia priminti, kad pagal 2016 m. gruodžio 13 d. Parlamento sprendimo dėl bendros
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros 9 dalį, Parlamento narių,
nepateikusių patikslintų finansinių interesų deklaracijų, deklaracijos nustojo galioti nuo
2016 m. liepos 16 d. Parlamento nariai, neturintys galiojančios finansinių interesų
deklaracijos, negali būti renkami į jokias pareigas Parlamente ar viename iš jo organų,
skiriami pranešėjais ar oficialios delegacijos nariais ar dalyvauti tarpinstitucinėse
derybose, kaip nustatyta Elgesio kodekso 4 straipsnio 4 dalyje.

Patariamasis komitetas mano, kad standartai, dėl kurių nusprendė Parlamentas ir kurie
susiję su finansinių interesų skaidrumu, turi būti išlaikyti, taigi Parlamento nariai,
neįvykdę pareigos atnaujinti savo deklaracijos, bus primygtinai raginami tai padaryti
nedelsiant. Atsižvelgiant į klausimo svarbą, Patariamasis komitetas atkreipė į jį
Parlamento pirmininko dėmesį ir jam rekomendavo apsvarstyti galimybę taikyti tam
tikras priemones atitinkamiems Parlamento nariams.
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4. ADMINISTRAVIMAS

Vadovybės generalinio direktorato Parlamento narių administracijos skyrius veikia
kaip Patariamojo komiteto sekretoriatas ir pagal Elgesio kodekso įgyvendinimo
priemonių 2, 3, 4 ir 9 straipsnius yra generalinio sekretoriaus paskirta kompetentinga
tarnyba. Kontaktiniai duomenys:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat of the Advisory Committee on the Conduct of Members
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Briuselis
Belgija


