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PREDSLOV

V súlade s článkom 7 ods. 6 Kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu v
oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov (Príloha I k rokovaciemu poriadku
Európskeho parlamentu) poradný výbor uverejňuje výročnú správu o činnosti.

Výročnú správu o činnosti poradného výboru od 1. januára do 31. decembra 2017 výbor
schválil 22. februára 2018.
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Zhrnutie

Táto výročná správa sa týka činností poradného výboru pre správanie poslancov od
1. januára do 31. decembra 2017.

V tomto roku počet záležitostí, ktoré musel výbor riešiť, klesol. Výbor bol požiadaný
o preskúmanie štyroch prípadov možného porušenia kódexu správania týkajúcich sa
spolu šiestich poslancov na rozdiel od ôsmich prípadov v roku 2016, ktoré sa týkali
11 poslancov.

Poradný výbor dostal tento rok dve žiadosti, v ktorých dotknutí poslanci žiadali o
usmernenia v otázke výkladu a uplatňovania ustanovení kódexu správania. V
obidvoch prípadoch sa výbor vyjadril v lehote stanovenej v kódexe správania a
poskytol dôverné usmernenia.

Poradný výbor sa tak ako v minulých rokoch snažil poskytovať poslancom optimálne
služby tým, že zaisťoval, aby sa ustanovenia kódexu prísne dodržiavali a aby sa
zároveň zachovala čo najnižšia miera administratívnej záťaže.

Okrem toho príslušné administratívne útvary (oddelenie pre administratívu
poslancov v rámci GR pre Predsedníctvo, ktoré zabezpečuje sekretariát poradného
výboru) naďalej vykonávali všeobecnú kontrolu hodnovernosti všetkých vyhlásení o
finančných záujmoch, ktoré predkladali poslanci v priebehu roka, v súlade s článkom
9 vykonávacích opatrení ku kódexu správania.

Počas roka predložili noví poslanci celkom 31 nových vyhlásení.

V súvislosti s celkovou revíziou rokovacieho poriadku 13. decembra 2016 Parlament
rozhodol, že poslanci by mali upraviť svoje vyhlásenia o finančných záujmoch tak,
aby v nich boli zohľadnené zmeny článku 4 kódexu správania, najneskôr šesť
mesiacov po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, t. j. do 16. júla 2017. Predsedníctvo
poslalo 8. marca 2017 oznámenie všetkým poslancom, ktorým ich informovalo o
povinnosti predložiť vyhlásenia ešte raz a postúpilo im prepracovaný formulár. Po
uplynutí tejto lehoty poslal poradný výbor úradné upomienky týkajúce sa tejto
povinnosti. Na to predseda 14. septembra 2017 poslal list s úradnou upomienkou
poslancom, ktorí stále nepredložili prepracované vyhlásenie, a naliehavo ich vyzval,
aby vyhlásenie predložili najneskôr do 6. októbra 2017. Výsledkom bolo, že všetci
poslanci s výnimkou 24 poslancov splnili do konca roka 2017 povinnosť predložiť
znovu svoje vyhlásenie o finančných záujmoch v rámci tejto revízie rokovacieho
poriadku.
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1 KONTEXT

Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov
a konfliktov záujmov (ďalej len „kódex správania“) nadobudol účinnosť 1. januára
2012.

V kódexe správania je zakotvených niekoľko všeobecných zásad správania, ktorými sa
musia poslanci riadiť pri výkone mandátu, ako sú nestrannosť, poctivosť,
transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úcta voči reputácii
Parlamentu. Kódex správania vyžaduje od poslancov, aby konali výlučne vo verejnom
záujme a nesnažili sa získať pri plnení svojich úloh žiadne finančné výhody.

V kódexe správania je prvýkrát presne vymedzený konflikt záujmov a sú v ňom
uvedené kroky, ktoré musia poslanci podniknúť, keď zistia, že sa nachádzajú v stave
skutočného alebo možného (to znamená, že by ich situáciu takto mohla vnímať
verejnosť, alebo by to mohlo viesť ku skutočnému konfliktu záujmov) konfliktu
záujmov.

V kódexe správania sú vymedzené aj podmienky, za ktorých sa môžu bývalí poslanci
venovať činnostiam v oblasti lobingu alebo zastupovania.

A čo je najdôležitejšie, kódexom správania sa zaviedlo podrobné vyhlásenie o
finančných záujmoch, ktoré musia všetci poslanci na vlastnú zodpovednosť predložiť
do konca prvej plenárnej schôdze po voľbách do Európskeho parlamentu alebo v
priebehu 30 dní od začatia vykonávania mandátu v Parlamente počas volebného
obdobia. Poslanci musia takisto informovať predsedu o každej zmene svojej situácie,
ktorá má vplyv na ich vyhlásenie.

Vykonávacími opatreniami ku kódexu správania, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla
2013, boli rozšírené oznamovacie povinnosti poslancov. Týmito ustanoveniami sa od
poslancov žiada, aby čo najskôr poskytli informácie o svojej účasti na podujatiach, v
súvislosti s ktorými boli uhradené, prípadne tretími osobami priamo zaplatené ich
výdavky na cestu, ubytovanie alebo diéty. Okrem toho musia administratívu
informovať o všetkých daroch, ktoré dostali ako oficiálni zástupcovia Parlamentu, a
musia jej ich odovzdať.

Všetky tieto uvedené oznamovacie povinnosti svedčia o tom, že Parlament je pevne
odhodlaný presadzovať transparentnosť. Každé vyhlásenie o finančných záujmoch a
vyhlásenie o prítomnosti na podujatiach organizovaných tretími stranami, ako aj
register oficiálnych darov sú priamo dostupné na verejnej internetovej stránke
Parlamentu.

Kódex správania obsahuje aj nástroj na presadzovanie jeho ustanovení. Každému
poslancovi, ktorý porušil kódex správania alebo jeho vykonávacie opatrenia, môže
predseda v konečnom dôsledku uložiť sankciu na základe odporúčania poradného
výboru. Každá takáto sankcia sa oznámi v pléne a v záujme transparentnosti sa zverejní
na internetovej stránke Parlamentu.
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V rámci celkovej revízie rokovacieho poriadku Parlamentu v decembri 2016 sa prijali
určité zmeny aj v kódexe správania, ktorý tvorí prílohu I k rokovaciemu poriadku.
Najdôležitejšie zmeny sú tieto:

 Poslanci sa pri výkone svojich povinností už nesmú venovať plateným
profesionálnym lobistickým činnostiam, ktoré priamo súvisia s rozhodovacím
procesom Únie.

 Mnohé zmeny sa týkali vyhlásenia poslancov o finančných záujmoch a boli
zapracované do príslušného formulára na predkladanie vyhlásení, ktorý prijalo
Predsedníctvo, a to najmä:

 poslanci musia predložiť prepracované vyhlásenie do konca mesiaca
nasledujúceho po akejkoľvek zmene (a nie ako predtým v priebehu 30 dní);

 bola vytvorená nová kategória príjmov od 1 do 499 EUR;

 v prípade kategórie najvyššieho príjmu (viac ako 10 000 EUR mesačne)
musia poslanci uviesť aj najbližšiu zaokrúhlenú sumu k 10 000 EUR;

 podiel v spoločnosti alebo účasť na partnerstve sa teraz môžu uviesť ako
„neplatené“.

Pri prijímaní zmeneného rokovacieho poriadku Parlament rozhodol, že poslanci by
mali upraviť svoje vyhlásenie o finančných záujmoch najneskôr do šiestich mesiacov
po nadobudnutí účinnosti týchto zmien. To znamená, že všetci poslanci mali predložiť
svoje vyhlásenie ešte raz najneskôr do 16. júla prostredníctvom prepracovaného
formulára, ktorý prijalo Predsedníctvo, a to aj vtedy, ak sa na ich situácii nič nezmenilo
(pozri oddiel 3.3 tejto správy).
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2 PORADNÝ VÝBOR PRE SPRÁVANIE POSLANCOV

2.1 Zloženie

Na základe článku 7 ods. 1 kódexu správania bol zriadený poradný výbor pre správanie
poslancov (ďalej len „poradný výbor“).

Podľa článku 7 ods. 2 a 3 kódexu správania predseda vymenuje na začiatku svojho
funkčného obdobia päť stálych členov spomedzi členov Výboru pre ústavné veci a
Výboru pre právne veci, pričom zohľadní skúsenosti poslancov a politickú vyváženosť.

Stáli členovia poradného výboru v prvej polovici súčasného legislatívneho obdobia,
ktorých vymenoval predseda 5. apríla 2017 na ďalšie dva a polročné obdobie, sú:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Poľsko),

 Mady DELVAUX (S&D, Luxembursko),

 Sajjad KARIM (ECR, Spojené kráľovstvo),

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francúzsko),

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Česká republika).

Predseda na začiatku svojho funkčného obdobia vymenuje aj náhradných členov za
každú politickú skupinu, ktorá nie je zastúpená medzi stálymi členmi poradného
výboru.

Náhradní členovia poradného výboru, ktorí pôsobia vo výbore od začiatku súčasného
legislatívneho obdobia a predseda ich znovu vymenoval 5. apríla 2017, sú:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Fínsko),

 Laura FERRARA (EFDD, Taliansko),

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgicko).

2.2 Predseda

V súlade s druhým pododsekom článku 7 ods. 2 kódexu správania vykonáva každý
stály člen poradného výboru počas šiestich mesiacov rotujúce predsedníctvo. V článku
3 rokovacieho poriadku poradného výboru je stanovené, že predsedníctvo rotuje v
zostupnom poradí podľa veľkosti politickej skupiny, do ktorej patria členovia
poradného výboru.
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V priebehu roka 2017 boli predsedníčkami poradného výboru tieto jeho členky: Danuta
HÜBNER od apríla do septembra 2017 a Mady DELVAUX od októbra do decembra
2017. Funkčné obdobie pani Delvauxovej sa skončí v marci 2018.

2.3 Schôdze v roku 2017

Poradný výbor sa v roku 2017 zišiel sedemkrát.

Kalendár schôdzí poradného výboru v roku 2017

utorok 25. apríla (ustanovujúca schôdza)
utorok 30. mája1

utorok 20. júna
utorok 11. júla2

utorok 26. septembra
utorok 10. októbra
utorok 7. novembra
utorok 21. novembra3 (mimoriadna schôdza)
štvrtok 7. decembra4

2.4 Úlohy

Poradný výbor má dve úlohy:

 Po prvé, v súlade s článkom 7 ods. 4 prvým pododsekom kódexu správania na
základe žiadosti poslanca poradný výbor poskytne tomuto poslancovi do 30
kalendárnych dní dôverné usmernenia zamerané na výklad a uplatňovanie
ustanovení kódexu správania. Poslanec, ktorý podal takúto žiadosť, sa môže opierať
o tieto usmernenia.

 Po druhé, v súlade s článkom 7 ods. 4 druhým pododsekom kódexu správania
poradný výbor posudzuje na žiadosť predsedu údajné prípady porušenia kódexu
správania a poskytuje predsedovi poradenstvo týkajúce sa možných opatrení, ktoré
treba prijať.

V článku 8 kódexu správania je podrobnejšie stanovený postup, ktorým sa treba
riadiť v prípade možného porušenia kódexu správania. Predovšetkým, ak existujú
dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že poslanec pravdepodobne
porušil kódex správania, predseda Parlamentu vec – s výnimkou zjavne

1 Schôdza bola zrušená.
2 Schôdza bola zrušená.
3 21. novembra sa konala mimoriadna schôdza.
4 Schôdza, ktorá bola pôvodne naplánovaná na 5. decembra, bola z organizačných dôvodov preložená na
7. decembra.



8

znepokojivých prípadov – pridelí poradnému výboru. Poradný výbor preskúma
okolnosti údajného porušenia a prípadne vypočuje príslušného poslanca. Na
základe svojich zistení vypracuje pre predsedu odporúčanie týkajúce sa možného
rozhodnutia. Ak predseda na základe odporúčania dospeje k záveru, že príslušný
poslanec porušil kódex správania, po vypočutí tohto poslanca prijme odôvodnené
rozhodnutie, v ktorom je stanovená sankcia a ktoré sa potom uverejní na
internetovej stránke Parlamentu.

2.5 Práca vykonaná v priebehu roka

2.5.1 Možné porušenia kódexu správania

V priebehu roka 2017 predseda postúpil poradnému výboru štyri prípady možného
porušenia kódexu správania (v porovnaní s ôsmimi prípadmi v predchádzajúcom roku).
Týkali sa spolu šiestich poslancov.

Jeden z postúpených prípadov sa týkal troch poslancov, ktorí po návrate z cesty do tretej
krajiny nepredložili v lehote stanovenej v kódexe správania vyhlásenie o účasti na
základe pozvánky na podujatia ktoré organizovali tretie strany. Toto vyhlásenie sa
požaduje v článku 6 vykonávacích opatrení ku kódexu správania v prípadoch, keď
cestovné náklady, výdavky na ubytovanie alebo na pobyt hradia orgány nečlenských
štátov. Všetci traja poslanci však na základe listu úradujúcej predsedníčky, v ktorom
žiadala o spresňujúce informácie o ich ceste, predložili riadne vyplnené vyhlásenie o
účasti v súlade s kapitolou 2 vykonávacích opatrení. Poradný výbor preto predsedovi
odporučil záver, že hoci nepredloženie vyhlásenia dotknutých poslancov v riadnej
lehote predstavuje porušenie kódexu správania, vzhľadom na rýchle dodatočné
predloženie príslušných vyhlásení nie sú v tejto súvislosti potrebné žiadne ďalšie kroky.

V ďalšom prípade išlo o cestu poslanca na konferenciu usporiadanú v mieste mimo EÚ,
ktorého ovládnutie cudzou mocnosťou medzinárodné spoločenstvo neuznáva, pričom
tento poslanec nepredložil vyhlásenie o účasti na podujatiach organizovaných tretími
stranami. Poslanec v nadväznosti na list úradujúcej predsedníčky vysvetlil, že sa
zúčastnil na konferencii ako súkromná osoba a zaplatil všetky výdavky spojené s touto
cestou. Keďže za týchto okolností nebol povinný predložiť vyhlásenie o ceste podľa
kapitoly 2 vykonávacích opatrení ku kódexu správania, poradný výbor vo svojom
stanovisku ako záver predsedovi odporučil, že tento poslanec neporušil kódex
správania.

V ďalšej veci postúpenej poradnému výboru dotknutý poslanec, ktorý bol zvolený za
poslanca regionálneho parlamentu v členskom štáte EÚ počas svojho mandátu poslanca
EP, neaktualizoval svoje vyhlásenie o finančných záujmoch v súlade s článkom 4 ods.
2 písm. b) kódexu správania v predpísanej lehote a neuviedol svoj plat, ktorý dostával
za výkon druhého parlamentného mandátu podľa oddielu B vyhlásenia o finančných
záujmoch. Dotknutý poslanec v nadväznosti na list úradujúcej predsedníčky poradného
výboru, ktorým ho vyzvala na doplnenie chýbajúcich informácií, predložil riadne
aktualizované vyhlásenie o finančných záujmoch, pričom v oddiele B uviedol svoj
mandát v regionálnom parlamente spolu s výškou poberaného mesačného platu.
Poradný výbor vzhľadom na to vo svojom stanovisku ako záver predsedovi odporučil,
že hoci poslanec nesplnením povinnosti predložiť v riadnej lehote upravené vyhlásenie
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o finančných záujmoch porušil kódex správania, po tom, ako predložil upravené
vyhlásenie, ďalšie kroky nie sú potrebné.

Predseda postúpil poradnému výboru aj prípad, keď poslanec nesplnil oznamovaciu
povinnosť v súvislosti s niektorými svojimi neplatenými činnosťami. Predseda požiadal
výbor, aby mu na základe dôkladného preskúmania okolností predložil svoje závery,
ako aj odporúčania, aké by mali byť ďalšie primerané kroky. Poradný výbor dospel po
vypočutí dotknutého poslanca k záveru, ktorý uviedol vo svojom odporúčaní pre
predsedu, že pôvodné porušenie kódexu správania poslancom bolo následne napravené
predložením prepracovaného vyhlásenia o finančných záujmoch a že napriek jeho
neuváženému správaniu nešlo v tomto prípade o porušenie článku 1 kódexu správania.

2.5.2 Usmernenia k výkladu a uplatňovaniu kódexu správania

Poradný výbor dostal v roku 2017 na základe článku 7 ods. 4 prvého pododseku dve
formálne žiadosti týkajúce sa výkladu a uplatňovania kódexu správania.

V prvom prípade dotknutý poslanec žiadal o usmernenia k možnej výnimke z
oznamovacej povinnosti podľa kódexu správania z dôvodu súkromnoprávnej zmluvnej
povinnosti zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s určitými činnosťami, ktoré vykonával
v minulosti. Krátko po tom, ako poradný výbor začal záležitosť skúmať a požiadal
poslanca o ďalšie spresňujúce informácie, mu bolo oznámené, že poslanec stiahol
žiadosť, a poradný výbor uzavrel vec s tým, že nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.
Stiahnutie žiadosti vyplynulo z toho, že sporné činnosti boli vykonávané v čase pred
začatím trojročného obdobia jeho mandátu počas súčasného volebného obdobia, a preto
sa na ne nevzťahovala oznamovacia povinnosť podľa kódexu správania.

Poradný výbor však preskúmal osobitne otázku existujúcej zmluvnej povinnosti
zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s platbou, ktorú dostal poslanec od tretej strany na
základe zmluvného pomeru, vo vzťahu k oznamovacím povinnostiam stanoveným v
článku 4 ods. 2 kódexu správania a podľa jeho názoru si táto otázka zaslúži pozornosť
predsedu, prípadne aj Predsedníctva. Úradujúca predsedníčka preto formou listu
predsedu oboznámila s touto vecou na účel prípadného zváženia veci a usporiadania
výmeny názorov o tom, či v kódexe správania netreba formou pozmeňujúceho návrhu
alebo formou výkladu upraviť otázku, ako postupovať v prípade doložiek o zmluvnom
zachovávaní mlčanlivosti, ktoré môžu byť prekážkou úplného dodržiavania
oznamovacích povinností ustanovených v kódexe správania v súvislosti s vyhlásením
o finančných záujmoch.

Druhý prípad sa týkal žiadosti o usmernenia, pokiaľ ide o druhy neplatených činností,
ktoré treba ohlásiť vo vyhlásení o finančných záujmoch. Zatiaľ čo poradný výbor
pracoval na príprave usmernení, poslanec prepracoval svoje vyhlásenie o finančných
záujmoch a uviedol v ňom viaceré neplatené činnosti.

Okrem toho sekretariát v súlade so zavedenou praxou naďalej odpovedal na žiadosti,
ktoré mu predkladali poslanci alebo ich asistenti, aby im pomohol v správnom
uplatňovaní ustanovení kódexu a jeho vykonávacích opatrení.

3 ČINNOSTI SÚVISIACE S KÓDEXOM SPRÁVANIA
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3.1 Postup monitorovania vyhlásení poslancov o finančných záujmoch

V článku 9 vykonávacích opatrení ku kódexu správania sú stanovené pravidlá
monitorovacieho postupu, ktorý uplatňujú príslušné útvary v súvislosti s vyhláseniami
poslancov o finančných záujmoch.

V súlade s článkom 4 kódexu správania poslanci na vlastnú zodpovednosť predložia
predsedovi vyhlásenie s presnými informáciami. Ak je však dôvod domnievať sa, že
vyhlásenie obsahuje zjavne chybné, povrchné, nečitateľné alebo nezrozumiteľné
informácie, pracovníci oddelenia pre administratívu poslancov GR pre Predsedníctvo
vykonajú v záujme objasnenia v mene predsedu celkovú kontrolu hodnovernosti.
Dotknutému poslancovi sa poskytne primeraná lehota, aby mohol potvrdiť alebo
napraviť informácie uvedené vo vyhlásení. Ak sú jeho objasnenia nedostatočné a
kontrolou sa teda vec nevyrieši, predseda rozhodne o tom, ako postupovať.

Monitorovací postup sa v priebehu roka uplatňuje rovnako na nové vyhlásenia, ktoré
predkladajú noví poslanci, ktorí začínajú vykonávať mandát v Parlamente počas
volebného obdobia, ako aj na zmenené verzie už predložených vyhlásení. Okrem toho
boli počas procesu revízie, pri ktorom mali všetci poslanci znovu predložiť svoje
vyhlásenia o finančných záujmoch formou prepracovaného formulára, ktorý prijalo
Predsedníctvo v dôsledku zmeny kódexu správania, všetky prepracované vyhlásenia
podrobené celkovej kontrole hodnovernosti.

3.2 Predloženie a aktualizácia vyhlásení poslancov o finančných záujmoch

V súlade s článkom 4 ods. 1 kódexu správania nový poslanec, ktorý začína vykonávať
mandát v Parlamente počas volebného obdobia, na vlastnú zodpovednosť predkladá
podrobné vyhlásenie o svojich finančných záujmoch do 30 dní od začatia výkonu
mandátu. V roku 2017 predložil každý z 31 nových poslancov (s výnimkou troch
poslancov) vyhlásenie o finančných záujmoch v stanovenej lehote.

Okrem toho sa článkom 4 ods. 1 žiada, aby poslanec informoval o každej zmene, ktorá
má vplyv na jeho vyhlásenie, do konca mesiaca nasledujúceho po zmene. V dôsledku
tejto povinnosti a procesu revízie, ktorý bol výsledkom zmien kódexu správania a
tlačiva vyhlásenia o finančných záujmoch v rámci celkovej revízie rokovacieho
poriadku Parlamentu, bolo predsedovi v priebehu roka predložených 804
aktualizovaných vyhlásení.

3.3 Opätovné predloženie a aktualizácia vyhlásení poslancov o finančných
záujmoch po revízii rokovacieho poriadku Parlamentu

Ako je uvedené v oddiele 1 tejto správy, z dôvodu zmien niektorých ustanovení kódexu
správania, ku ktorým došlo v rámci poslednej revízie rokovacieho poriadku Parlamentu
v decembri 2016, mali poslanci znovu predložiť vyhlásenie o finančných záujmoch, a
to aj vtedy, ak nenastali žiadne zmeny, najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí
účinnosti týchto zmien, t. j. do 16. júla 2017 vyplnením prepracovaného formulára
vyhlásenia, ktorý prijalo Predsedníctvo.
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Predsedníctvo poslalo 8. marca 2017 oznámenie všetkým poslancom, v ktorom ich
informovalo o tejto povinnosti a postúpilo im prepracovaný formulár. Po uplynutí tejto
lehoty poslal poradný výbor úradné upomienky týkajúce sa tejto povinnosti. Na to
poslal predseda 14. septembra 2017 list s upomienkou tým poslancom, ktorí dovtedy
nepredložili prepracované vyhlásenie, a naliehavo ich vyzval, aby vyhlásenie predložili
najneskôr do 6. októbra 2017.

Treba upozorniť, že podľa odseku 9 rozhodnutia Európskeho parlamentu z 13.
decembra 2016 o celkovej revízii rokovacieho poriadku Parlamentu sú vyhlásenia o
finančných záujmoch poslancov, ktorí nepredložili upravené vyhlásenie, od 16. júla
2017 neplatné. Poslanci, ktorých vyhlásenie o finančných záujmoch nie je platné,
nemôžu byť v súlade s článkom 4 ods. 4 kódexu správania zvolení do žiadnej funkcie
v Parlamente ani v jeho orgánoch, vymenovaní za spravodajcu a ani sa nemôžu
zúčastniť na oficiálnej delegácii či medziinštitucionálnych rokovaniach.

Poradný výbor je toho názoru, že kritériá transparentnosti finančných záujmov, o
ktorých rozhodol Parlament, sa musia zachovať a poslanci, ktorí si nesplnili povinnosť
aktualizovať svoje vyhlásenie, by mali byť preto okamžite vyzvaní na nápravu. Keďže
ide o dôležitú tému, poradný výbor túto vec postúpil predsedovi a odporučil mu
zároveň, aby zvážil určité opatrenia, ktoré by sa mohli prijať v prípade dotknutých
poslancov.
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4 ADMINISTRATÍVA

Služby sekretariátu poskytujú poradnému výboru pracovníci oddelenia pre
administratívu poslancov GR pre Predsedníctvo, ktorých generálny tajomník určil ako
príslušný útvar v zmysle článkov 2, 3, 4 a 9 vykonávacích opatrení ku kódexu
správania. Kontaktné údaje:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Európsky parlament
Sekretariát Poradného výboru pre správanie poslancov
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Brusel
Belgicko


