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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 publicē gada ziņojumu par savu darbību”.

Gada ziņojumu par Padomdevējas komitejas darbību laikposmā no 2017. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim komiteja pieņēma 2018. gada 22. februārī.
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Kopsavilkums

Šis ziņojums ir par Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos darbu no
2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Šogad ir samazinājies lietu skaits, kas komitejai bija jāizskata. Komitejai bija
jāizskata četri iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu gadījumi, kuros bija iesaistīti
seši deputāti (salīdzinājumam 2016. gadā tika izskatīti astoņi gadījumi, kuros bija
iesaistīti 11 deputāti).

Šogad padomdevēja komiteja ir saņēmusi divus pieprasījumus no attiecīgajiem
deputātiem, kuros viņi lūdz norādījumus par to, kā interpretēt un izpildīt Rīcības
kodeksa noteikumus. Abos gadījumos Komiteja ir ar pārliecību sniegusi savu
padomu, iekļaujoties termiņā, kāds paredzēts Rīcības kodeksā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, Padomdevēja komiteja centās sniegt optimālus
pakalpojumus deputātiem, nodrošinot, ka Rīcības kodeksa normas tiek ievērotas
precīzi, vienlaikus raugoties, lai administratīvais slogs būtu pēc iespējas mazāks.

Turklāt kompetentais administratīvais dienests (Deputātu administrācijas nodaļa
Prezidentūras ģenerāldirektorātā, kas nodrošina sekretariāta pakalpojumus
Padomdevējai komitejai) turpināja veikt vispārēju ticamības pārbaudi visām
finansiālo interešu deklarācijām, ko deputāti bija iesnieguši gada gaitā saskaņā ar 9.
pantu Īstenošanas noteikumos attiecībā uz Rīcības kodeksu.

Gada laikā jaunpienākušie deputāti iesniedza pavisam 31 jaunu deklarāciju.

Pieņemot pārskatīto Reglamentu, kas stājās spēkā 2016. gada 13. decembrī,
Parlaments pieņēma lēmumu, ka deputātiem ir jāpapildina savas finansiālo interešu
deklarācijas, lai tiktu ņemtas vērā izmaiņas Rīcības kodeksa 4. pantā, un tas jāizdara
ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, proti, līdz 2017. gada
16. jūlijam. 2017. gada 8. martā Prezidijs nosūtīja paziņojumu un pārskatīto veidlapu
visiem deputātiem, lai informētu par pienākuma iesniegt papildinātās deklarācijas.
Pēc tam, kad šis termiņš beidzās, Padomdevēja komiteja nosūtīja administratīvus
atgādinājumus par šo pienākumu. 2017. gada 14. septembrī priekšsēdētājs
deputātiem, kuri vēl nebija iesnieguši papildināto deklarāciju, nosūtīja atgādinājuma
vēstuli, aicinot izdarīt to ne vēlāk kā līdz 2017. gada 6. oktobrim. Tā rezultātā
2017. gada beigās tikai 24 deputāti nebija izpildījušas savu pienākumu iesniegt
finansiālo interešu deklarāciju saistībā ar minēto noteikumu pārskatīšanu.
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

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

Rīcības kodekss paredz vairākus vispārējus principus, kas deputātiem jāievēro,
īstenojot savas pilnvaras, piemēram, neitralitāte, profesionālā ētika, atklātība, rūpība,
godīgums, atbildība un Parlamenta reputācijas ievērošana. Rīcības kodekss paredz, ka
deputāti rīkojas tikai sabiedrības interesēs un atturas gūt tiešu vai netiešu finansiālu
labumu vai jebkādu citu atlīdzinājumu, pildot savus pienākumus.

Pirmo reizi Rīcības kodeksā ir skaidra interešu konflikta definīcija un izklāstīti
pasākumi, kas deputātiem jāveic, kad tie konstatē, ka atrodas vai varētu atrasties
interešu konfliktā (t. i., sabiedrība varētu to uztvert par interešu konfliktu vai situācija,
kurā deputāts atrodas, var novest pie faktiska interešu konflikta).

Rīcības kodeksā ir arī noteikti ierobežojumi attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar
kuriem bijušajiem deputātiem ir tiesības nodarboties ar lobēšanu vai iesaistīties
reprezentācijas darbībās.

Vissvarīgākais, Rīcības kodeksā ieviesta detalizēta finanšu interešu deklarācija, kas
visiem deputātiem, uzņemoties personiski atbildību, jāiesniedz līdz pirmās sesijas
beigām pēc ievēlēšanas Eiropas Parlamentā vai 30 dienu laikā pēc amata ieņemšanas
Parlamentā sasaukuma laikā. Deputātiem ir arī jāpaziņo Parlamenta priekšsēdētājam
par visām izmaiņām savos personiskajos apstākļos, kam ir ietekme uz viņu deklarāciju.

Ar Īstenošanas noteikumu attiecībā uz Rīcības kodeksu, kuri stājās spēkā 2013. gada
1. jūlijā ir paplašināti atklāšanas pienākumi, kas deputātiem jāpilda. Saskaņā ar šiem
noteikumiem deputātiem ir pienākums nekavējoties paziņot par savu dalību pasākumos,
kuru gadījumā viņu ceļa, izmitināšanas vai uzturēšanās izdevumus sedz vai atlīdzina
trešā persona. Turklāt viņiem ir jāinformē administrācija par visām dāvanām, ko viņi
saņem, oficiāli pārstāvot Parlamentu, un jānodod tās Parlamentam.

Visi iepriekš minētie informācijas sniegšanas pienākumi atspoguļo Parlamenta stingro
apņemšanos nodrošināt pārredzamību. Katru finansiālo interešu deklarācija un
deklarācija par dalību trešo personu rīkotos pasākumos, kā arī oficiālo dāvanu reģistrs
ir tieši pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.

Rīcības kodeksā ir paredzēts mehānisms tā noteikumu izpildes nodrošināšanai.
Ikvienam deputātam, kas pārkāpj Rīcības kodeksu vai tā īstenošanas noteikumus,
Parlamenta priekšsēdētājs var piemērot sodu, balstoties uz Padomdevējas komitejas
ieteikumu. Par jebkuru šādu sodu paziņo plenārsēdē un, lai nodrošinātu pārredzamību,
informāciju par tiem publicē Parlamenta tīmekļa vietnē.
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Pieņemot pārskatīto Reglamentu, kas stājās spēkā 2016. gada 13. decembrī, tika veikti
vairāki grozījumi arī Rīcības kodeksā, kas veido Reglamenta I pielikumu. Galvenās
izmaiņas ir šādas.

 Veicot savus pienākumus, deputātiem vairs nav atļauts iesaistīties apmaksātā
profesionālā lobēšanā, kas ir tieši saistīta ar Savienības lēmumu pieņemšanas
procesu.

 Vairāki grozījumi ir veikti deputāta finansiālo interešu deklarācijās un attiecīgo
deklarāciju iesniegšanas veidlapās, ko pieņēma Prezidijs, jo īpaši,

 deputātiem pārskatītā deklarācija ir jāiesniedz līdz nākamā mēneša beigām
pēc brīža, kad mainījušies viņu apstākļi (un nevis 30 dienu laikā, kā tas bija
agrāk);

 ieviesta jauna ienākumu kategorija no EUR 1 līdz EUR 499;

 Ja norāda lielāko ienākumu kategoriju (vairāk nekā EUR 10 000 mēnesī),
deputātiem ir jānorāda arī EUR 10 000 tuvākā summa.

 Attiecībā uz daļām uzņēmumos vai partnerībās, tagad pastāv iespēja norādīt
“bez atalgojuma”.

Pieņemot pārskatīto Reglamentu, kas stājās spēkā 2016. gada 13. decembrī, Parlaments
nolēma, ka deputātiem jāpielāgo savas finansiālo interešu deklarācijas ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc izmaiņu stāšanās spēkā. Tas nozīmē, ka visiem deputātiem bija no jauna
jāiesniedz deklarācijas, pat ja nav bijušas izmaiņas, vēlākais līdz 16. jūlijam, izmantojot
pārskatīto deklarācijas veidlapu, ko Prezidijs pieņēma (skatīt šā ziņojuma 3.3. punktu).
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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.

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 2. punktu savu pilnvaru sākumā priekšsēdētājs
ieceļ komitejā ieceļ komitejā piecus deputātus no Konstitucionālo jautājumu komitejas
un Juridiskās komitejas deputātu vidus, pienācīgi ņemot vērā viņu pieredzi un
raugoties, lai būtu panākt politisko spēku līdzsvars.

Pastāvīgie locekļi, kas veidoja Padomdevēju komiteju, pirmajā sasaukuma pusē un
kurus priekšsēdētājs iecēla atkārtoti uz otro pusotra gada termiņu 2017. gada 5. aprīlī:

 Danuta Maria Hübner (PPE, Polija),

 Mady Delvaux (S&D, Luksemburga),

 Sajjad Karim (ECR, Apvienotā Karaliste),

 Jean-Marie Cavada (ALDE, Francija)

 Jiří Maštálka (GUE, Čehijas Republika).

Sava pilnvaru termiņa sākumā priekšsēdētājs ieceļ arī rezerves loceklis no katras
politiskās grupas, kas nav pārstāvēta ar Padomdevējas komitejas pastāvīgo locekli.

Komitejas rezerves locekļi, kas tika iecelti pirmajā sasaukuma pusē un kurus
priekšsēdētājs iecēla atkārtoti uz otro termiņu 2017. gada 5. aprīlī:

 Heidi Hautala (Verts/ALE, Somija),

 Laura Ferrara (EFDD, Itālija)

 Gerolf Annemans (ENF, Beļģija).

2.2. Priekšsēdētājs

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 2. punktu katrs Padomdevējas komitejas
pastāvīgais loceklis rotācijas kārtībā darbojas kā priekšsēdētājs sešus mēnešus.
Komitejas reglamenta 3. pantā precizēts, ka principā rotācijas secība ir lejupejoša un
izriet no politisko grupu lieluma.
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2017. gadā Padomdevējas komitejas priekšsēdētāji bija: Danuta Maria Hübner (no
aprīļa līdz septembrim) un Mady Delvaux (no oktobra līdz decembrim). Mady Delvaux
beigs pildīt komitejas priekšsēdētājas pienākumus 2018. gada martā.

2.3. 2017. gadā notikušās sanāksmes

Padomdevēja komiteja 2017. gadā tikās septiņas reizes.

Padomdevējas komitejas 2017. gada sanāksmju kalendārs

Otrdiena, 25. marts (izveidošanas sanāksme)
Otrdiena, 30. maijs1

Otrdiena, 20. jūnijs
Otrdiena, 11. jūlijs2

Otrdiena, 26. septembris
Otrdien, 10. oktobris
Otrdiena, 7. novembris
Otrdiena, 21. novembris3 (ārkārtas sanāksme)

Ceturtdiena, 7. decembris4

2.4. Uzdevumi

Padomdevējas komitejas uzdevums ir divējāds.

 Pirmkārt, saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punktu pēc deputāta pieprasījuma
padomdevēja komiteja 30 kalendāro dienu laikā viņam ar pārliecību sniedz
norādījumus par to, kā interpretēt un īstenot Rīcības kodeksa noteikumus.
Deputātam, kurš lūdz komitejai norādījumus, ir tiesības paļauties uz tiem.

 Otrkārt, saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 4. punktu pēc Parlamenta
priekšsēdētāja pieprasījuma Padomdevēja komiteja izvērtē arī iespējamos Rīcības
kodeksa pārkāpumus un iesaka priekšsēdētājam, kādus iespējamos pasākumus
veikt.

Rīcības kodeksa 8. pantā sīkāk ir sīkāk izklāstīta procedūra, kas jāievēro iespējamu
Rīcības kodeksa pārkāpumu gadījumā. Jo īpaši, ja ir pamats uzskatīt, ka Parlamenta
deputāts, iespējams, ir pārkāpis Rīcības kodeksu, Parlamenta priekšsēdētājs par to
informē Padomdevēju komiteju, izņemot acīmredzami ļaunprātīgas izmantošanas
gadījumus. Padomdevēja komiteja izvērtē iespējamā pārkāpuma apstākļus un var
uzklausīt attiecīgo deputātu. Pamatojoties uz saviem secinājumiem, tā izstrādā

1 Sanāksme tika atcelta
2 Sanāksme tika atcelta
3 21. novembrī notika ārkārtas sanāksme.
4 Organizatorisku iemeslu dēļ sanāksme, kas sākotnēji bija paredzēta 5. decembrī, tika pārcelta uz
7. decembri.
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Parlamenta priekšsēdētājam ieteikumu par iespējamu lēmumu. Ja Parlamenta
priekšsēdētājs, ņemot vērā šo ieteikumu, secina, ka attiecīgais deputāts patiešām ir
pārkāpis Rīcības kodeksu, viņš pēc deputāta uzklausīšanas pieņem argumentētu
lēmumu, kurā nosaka sankciju, informāciju par kuru publicē arī Parlamenta tīmekļa
vietnē.

2.5. Gada laikā paveiktais darbs

2.5.1. Iespējamie Rīcības kodeksa pārkāpumi

2017. gadā Parlamenta priekšsēdētājs iesniedza padomdevējai komitejai četras lietas
par iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu (salīdzinājumā ar astoņām iepriekšējā gadā).
Tajās bija iesaistīti seši deputāti.

Viens no šiem pieprasījumiem attiecās uz trim deputātiem, kuri bija devušies uz trešām
valstīm un pēc atgriešanās Rīcības kodeksa noteiktajā termiņā neiesniedza deklarāciju
par apmeklējumu, ko organizēja trešās puses. Šī deklarācija bija jāiesniedz saskaņā ar
Rīcības kodeksa Īstenošanas noteikumu 6. pantu attiecībā, jo viņu ceļa, izmitināšanas
vai uzturēšanās atlīdzināja trešo valstu iestādes. Atbildot uz priekšsēdētājas vēstuli,
kurā šie deputāti tika lūgti sniegt paskaidrojumus attiecībā uz viņu braucienu, visi trīs
deputāti iesniedza deklarāciju, kas bija pienācīgi aizpildīta saskaņā ar Īstenošanas
noteikumu 2. nodaļu. Tādēļ padomdevēja komiteja ieteica priekšsēdētājam secināt, ka
attiecīgie deputāti neiesniedza deklarāciju par apmeklējuma noteiktajā termiņā, kas ir
Rīcības kodeksa pārkāpums, bet, ņemot vērā to, ka viņi bez vilcināšanās pēc
aizrādījuma tomēr iesniedza pienācīgi aizpildītas deklarācijas, nekāda turpmāka rīcība
nav nepieciešama.

Viena lieta attiecās uz deputātu, kurš bija devies uz konferenci, kas notika teritorijā
ārpus ES, kuras pārņemšanu ar ārvalstu spēkiem starptautiskā sabiedrība nav atzinusi,
un neiesniedza deklarāciju par dalību trešo personu rīkotos pasākumos. Atbildot uz
priekšsēdētājas vēstuli, deputāts paskaidroja, ka piedalījies konferencē kā privātpersona
un visus izdevumus, kas saistīti ar viņa braucienu, apmaksājis pats. Tā kā šādā situācijā
saskaņā ar Rīcības kodeksa Īstenošanas noteikumu 2. nodaļu viņam nav pienākums
iesniegt deklarāciju, padomdevēja komiteja ieteica priekšsēdētājam secināt, ka
attiecīgais deputāts nebija pārkāpis Rīcības kodeksu.

Citā lietā, kas tika iesniegta padomdevējai komitejai, deputāts, neraugoties uz viņa
ievēlēšanu ES dalībvalsts reģionālā parlamentā viņa EP deputāta pilnvaru laikā,
noteiktajā termiņā nepapildināja savu finansiālo interešu deklarācija, kā paredzēts
Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā un līdz ar to nenorādīja algu, ko
saņēmis kā reģionālā parlamenta deputāts, kas būtu jānorāda finansiālo interešu
deklarācijas B sadaļā. Atbildot uz priekšsēdētājas vēstuli, kurā deputāts tika aicināts
iekļaut deklarācijā trūkstošo informāciju, deputāts iesniedza labotu finansiālo interešu
deklarāciju un B sadaļā bija iekļāvis algu, ko katru mēnesi saņem kā reģionālā
parlamenta deputāts. Ņemot to vērā, padomdevēja komiteja ieteica priekšsēdētājam
secināt, ka lai arī tas, ka deputāts nebija paredzētajā termiņā iesniedzis pārskatītu
finansiālo interešu deklarāciju, ir Rīcības kodeksa pārkāpums, vēlāk tomēr tika
iesniegta labota deklarācija, tāpēc nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama.
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Visbeidzot, priekšsēdētājs iesniedza padomdevējai komitejai lietu, kurā deputāts nebija
ievērojos pienākumu sniegt informāciju par atsevišķām darbībām, kas veiktas bez
atalgojuma. Priekšsēdētājs lūdza komiteju rūpīgi pārbaudīt lietas apstākļus un sniegt
viņam komitejas secinājumus un ieteikumus tālākai rīcībai. Pēc attiecīgā deputāta
uzklausīšanas padomdevēja komiteja Parlamenta priekšsēdētājam sniegtajā ieteikumā
secināja, ka, lai arī sākotnēji deputāts bija pārkāpis Rīcības kodeksu, vēlāk viņš
iesniedza labotu finansiālo interešu deklarāciju, un, neraugoties un nepārdomāto rīcību,
viņa situācija tomēr nav uzskatāma par Rīcības kodeksa 1. panta pārkāpumu.

2.5.2. Norādījumi par Rīcības kodeksa interpretēšanu un piemērošanu

2017. gadā padomdevēja komiteja saņēma divus oficiālus, saskaņā ar 7. panta 4. punkta
pirmo daļu iesniegtus sniegt norādījumus par to, kā interpretēt un īstenot Rīcības
kodeksu.

Pirmajā gadījumā deputāts lūdza norādījumus par iespējamo atbrīvojumu no Rīcības
kodeksā paredzētā informācijas sniegšanas pienākuma sakarā ar privātu līgumisku
pienākumu ievērot konfidencialitāti attiecībā uz noteiktiem amatiem, ko viņš ieņēmis
agrāk. Neilgi pēc tam, kad padomdevēja komiteja sāka izskatīt šo jautājumu un lūdza
deputātam papildu precizējumus, tai tika paziņots, ka deputāts atsauc savu
pieprasījumu, tādēļ tā secināja, ka lieta ir izbeigta. Pieprasījums tika atsaukts tādēļ, ka
deputāts attiecīgos amatus bija ieņēmis vairāk nekā trīs gadus iepriekš pirms savu
deputāta pilnvaru sākuma šajā sasaukumā, tādēļ uz tiem nemaz neattiecas Rīcības
kodeksā noteiktais informācijas sniegšanas pienākums.

Tomēr padomdevēja komiteja uzskatīja, ka vispār jautājums par to, kā rīkoties, ja
deputātam jāpilda līgumisks konfidencialitātes pienākums un tāpēc deputāts nevar
sniegt informāciju par maksājumiem, ko saņem no trešās puses, ar ko viņam ir
līgumiskas attiecības, un līdz ar to nespēj izpildīt Rīcības kodeksa 4. panta 2. punktā
paredzēto informācijas sniegšanas pienākumu, ir pelnījis priekšsēdētāja un, iespējams,
arī Prezidija uzmanību. Tāpēc komitejas priekšsēdētāja nosūtīja vēstuli Parlamenta
priekšsēdētājam, kurā izklāstīja šo problēmu, lai būtu iespējams jautājumu pārdomāt un
apmainīties ar viedokļiem par to, vai Rīcības kodeksā, izdarot grozījumu vai izmantojot
atbilstošu interpretāciju, jārisina jautājums par to, kā rīkoties, kad līguma
konfidencialitātes klauzulas var radīt šķēršļus izpildīt Rīcības kodeksa noteikumus par
informācijas sniegšanu attiecībā uz finansiālo interešu deklarāciju.

Otrs gadījums attiecās uz lūgumu sniegt norādījumus par tiem neatalgoto darbību
veidiem, kas ir jādeklarē finansiālo interešu deklarācijā. Gaidot komitejas norādījumus,
attiecīgais deputāts pārskatīja savu finansiālo interešu deklarāciju un deklarēja vairākas
neapmaksātas darbības.

Turklāt visu gadu sekretariāts, turpinot iedibināto praksi, atbildēja uz deputātu un viņu
palīgu jautājumiem, lai palīdzētu viņiem pareizi piemērot Rīcības kodeksu un tā
īstenošanas noteikumus.

3. AR RĪCĪBAS KODEKSU SAISTĪTĀS DARBĪBAS

3.1. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra



10

Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 9. pantā ir izklāstīti noteikumi par kontroles
procedūra, kas attiecībā uz deputātu finansiālo interešu deklarācijām jāveic
kompetentajam dienestam.

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. pantu deputāti ir personiski atbildīgi par pareizas
deklarācijas iesniegšanu priekšsēdētājam. Tomēr, ja ir pamats uzskatīt, ka deklarācijā
ir iekļauta acīmredzami kļūdaina, nenopietna, nesalasāma vai nesaprotama informācija,
priekšsēdētāja uzdevumā Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas
nodaļa veic vispārēju ticamības pārbaudi, lai iegūtu skaidrību. Attiecīgajam deputātam
tiek dots pietiekams laiks apstiprināt vai labot deklarācijā iekļautā informācija. Ja
sniegtie paskaidrojumi uzskatāmi par nepietiekamiem un ar pārbaudi lieta nav
atrisināta, par tālāko rīcību lemj priekšsēdētājs.

Visa gada garumā kontroles procedūru piemēro jaunajām deklarācijām, ko iesniedz
jaunpienākušie deputāti, kuri sāk pildīt deputāta pilnvaras sasaukuma laikā, kā arī
grozītajām deklarācijām. Turklāt pēc noteikumu pārskatīšanas, kuras rezultātā visiem
deputātiem bija atkārtoti jāiesniedz finansiālo interešu deklarācijas, izmantojot Rīcības
kodeksa izmaiņu dēļ pārskatīto un Prezidija apstiprināto veidlapu, visas labotās
deklarācijas tika iesniegtas vispārējas ticamības pārbaudes veikšanai.

3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana un papildināšana

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktu jaunie deputāti, kas sāk pildīt savas EP
deputātu pilnvaras sasaukuma laikā, ir personiski atbildīgi par detzalizētas finansiālo
interešu deklarācijas iesniegšanu 30 dienu laikā pēc stāšanās amatā. 2017. gadā tikai 3
no 31 jaunpienākušajiem deputātiem finansiālo interešu deklarāciju neiesniedza
noteiktajā termiņā.

Turklāt saskaņā ar 4. panta 1. punktu deputātam ir jādeklarē jebkuras izmaiņas, kas
ietekmē viņa deklarāciju, līdz nākamā mēneša beigām pēc tam, kad tās notikušas. Šī
pienākuma rezultātā un sakarā ar Parlamenta Reglamenta pārskatīšanu, kā rezultātā tika
grozīts Rīcības kodekss un mainīta finansiālo interešu deklarācijas veidlapa,
Parlamenta priekšsēdētājam pagājušajā gadā tika iesniegtas 804 atjauninātas
deklarācijas.

3.3. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju atkārtota iesniegšana un
atjaunināšana saskaņā ar pārskatīto Parlamenta Reglamentu

Kā minēts šā ziņojuma 1. daļā, sakarā ar pārskatītā Reglamenta stāšanos spēkā
2016. gada decembrī, kā rezultātā tika grozīti atsevišķi Rīcības kodeksa noteikumi,
deputātiem bija atkārtoti jāiesniedz savas finansiālo interešu deklarācijas, pat ja nav
bijušas izmaiņas, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā šie grozījumi,
t. i., līdz 2017. gada 16. jūlijam, izmantojot pārskatīto un Prezidija pieņemto jauno
deklarācijas veidlapu.

2017. gada 8. martā Prezidijs nosūtīja paziņojumu un pārskatīto veidlapu visiem
deputātiem, lai informētu par pienākuma iesniegt papildinātās deklarācijas. Pēc tam,
kad šis termiņš beidzās, padomdevēja komiteja nosūtīja administratīvus atgādinājumus
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par šo pienākumu. 2017. gada 14. septembrī priekšsēdētājs deputātiem, kuri vēl nebija
iesnieguši papildināto deklarāciju, nosūtīja atgādinājuma vēstuli, aicinot izdarīt to ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 6. oktobrim.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Parlamenta 2016. gada 13. decembra lēmuma par Parlamenta
Reglamenta vispārēju pārskatīšanu 9. punktu to deputātu finansiālo interešu
deklarācijas, kuri nav iesnieguši pārskatīto deklarāciju, no 2017. gada 16. jūlija vairs
nav spēkā. Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 4. punktu deputātus, kas nav iesnieguši
derīgu finansiālo interešu deklarāciju, nevar ievēlēt amatā Parlamentā vai tā struktūrās,
iecelt par referentiem un viņi nevar piedalīties oficiālā delegācijā vai iestāžu sarunās.

Padomdevēja komiteja uzskata, ka standarti, ko Parlaments pieņēmis attiecībā uz
finansiālo interešu pārredzamību, ir jāsaglabā, un līdz ar to deputātiem, kuri nav
izpildījuši pienākumu atjaunināt savas deklarācijas, tas ir jāizdara bez liekas kavēšanās.
Ņemot vērā jautājuma svarīgumu, padomdevēja komiteja vērsa uz to priekšsēdētāja
uzmanību un ieteica viņam apsvērt konkrētus pasākumus, ko varētu piemērot
deputātiem, kas to nav izdarījuši.
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4. ADMINISTRĀCIJA

Prezidentūras ģenerāldirektorāta Deputātu administrācijas nodaļa darbojas kā
padomdevējas komitejas sekretariāts, un ģenerālsekretārs to ir izraudzījies par
kompetento dienestu saskaņā ar Īstenošanas noteikumu attiecībā uz Rīcības kodeksu 2.,
3., 4. un 9. pantu: Kontaktinformācija:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

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


