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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 6 του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης 
συμφερόντων (Παράρτημα I του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφεξής: 
κώδικα δεοντολογίας), η Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών 
(εφεξής: συμβουλευτική επιτροπή) δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με το έργο της. 
 
Η ετήσια έκθεση αφορά τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής στο 
διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και εγκρίθηκε από αυτήν στις 22 
Ιανουαρίου 2019. 
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Περίληψη 
 
Η παρούσα έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής 
δεοντολογίας των βουλευτών από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 
Η επιτροπή είχε κληθεί να εξετάσει δύο υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων του κώδικα 
δεοντολογίας, στις οποίες εμπλέκονταν πέντε συνολικά βουλευτές.  
 
Το τρέχον έτος, η συμβουλευτική επιτροπή έχει λάβει δύο αιτήσεις από βουλευτές 
που ζητούν οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του 
κώδικα δεοντολογίας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η επιτροπή προσέφερε τις 
συμβουλές της εμπιστευτικά και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον 
κώδικα δεοντολογίας.  
 
Η συμβουλευτική επιτροπή εξακολούθησε να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα 
δεοντολογίας και διαφάνειας στην υπηρεσία των μελών και του οργάνου, 
εξασφαλίζοντας την αυστηρή τήρηση των διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας. 
 
Επιπλέον, η αρμόδια διοικητική υπηρεσία (Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των 
Βουλευτών, ΓΔ Προεδρίας, ως γραμματεία της συμβουλευτικής επιτροπής) συνέχισε 
να διενεργεί γενικό έλεγχο αξιοπιστίας σε όλες τις δηλώσεις οικονομικών 
συμφερόντων που υπέβαλαν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια του έτους, δυνάμει του 
άρθρου 9 των Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών.   
 
Στη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν 23 νέες δηλώσεις από νέους βουλευτές και 
επικαιροποιήθηκαν 110 δηλώσεις.  
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
 
Ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα 
οικονομικά συμφέροντα και τις συγκρούσεις συμφερόντων ορίζει τις κατευθυντήριες αρχές 
της συμπεριφοράς και τα βασικά καθήκοντα των βουλευτών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι βουλευτές ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημόσιου συμφέροντος 
και δεν δέχονται κανένα άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος ή άλλη αμοιβή. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) του Κώδικα Δεοντολογίας — που εισήχθη το 2017 — 
οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε αμειβόμενες επαγγελματικές ομάδες συμφερόντων που 
συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.   Ο κώδικας 
δεοντολογίας θεσπίζει στο άρθρο 6 περιορισμούς όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι πρώην βουλευτές δικαιούνται να ασκούν δραστηριότητες προώθησης 
συμφερόντων ή δραστηριότητες εκπροσώπησης. 
 
Ο κώδικας δεοντολογίας παρέχει ορισμό της «σύγκρουσης συμφερόντων» (προσωπικό 
συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την άσκηση των καθηκόντων του 
βουλευτή) και θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή του. Μόνον εάν ο 
βουλευτής δεν είναι σε θέση να επιλύσει την πραγματική ή δυνητική σύγκρουση 
συμφερόντων, την αναφέρει εγγράφως στον Πρόεδρο. Εάν η εν λόγω σύγκρουση δεν 
προκύπτει από τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους οι βουλευτές γνωστοποιούν 
επίσης την εν λόγω σύγκρουση εγγράφως ή προφορικώς πριν από τη διατύπωση ή την 
ψηφοφορία σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Επιπλέον, ο κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη 
δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Οι βουλευτές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την 
υποβολή της εν λόγω δήλωσης που περιέχει τις απαιτούμενες υποχρεωτικές πληροφορίες με 
ακριβή τρόπο (π.χ. επάγγελμα, δραστηριότητες, συμμετοχές στα τρία χρόνια προτού 
εκλεγούν βουλευτές του ΕΚ και επί του παρόντος, χαρτοφυλάκια, αμοιβές που έχουν λάβει 
και την αντίστοιχη κατηγορία εισοδήματος). Τα μέλη είναι ελεύθερα να παρέχουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Η αρχική δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος της 
πρώτης συνεδρίασης της Ολομέλειας μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές ή εντός 30 ημερών από 
την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή του ΕΚ, εάν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Σε περίπτωση αλλαγής, πρέπει να υποβάλλεται αναθεωρημένη 
δήλωση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 
 
Οι υποχρεώσεις αυτές στο θέμα των δηλώσεων συμπληρώθηκαν με τα Μέτρα Εφαρμογής 
του κώδικα δεοντολογίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι βουλευτές έχουν υποχρέωση 
να δηλώνουν αμέσως τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από άτομα ή 
οργανώσεις εκτός μιας επίσημης αντιπροσωπείας του ΕΚ, για τις οποίες τα έξοδα ταξιδιού, 
διαμονής ή παραμονής τους επιστρέφονται ή καταβάλλονται απευθείας από τρίτους 
(εξαιρούνται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι αρχές των κρατών μελών, οι διεθνείς 
οργανισμοί, τα πολιτικά κόμματα, κ.λπ.).  
 
Επιπλέον, οφείλουν να γνωστοποιούν και να παραδίδουν στη διοίκηση όλα τα δώρα που 
λαμβάνουν όταν εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά τους. Επιπλέον, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βουλευτές δεν δέχονται δώρα αξίας μεγαλύτερης 
των 150 EUR κατά προσέγγιση. 
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Οι δηλώσεις αυτές και το μητρώο των επίσημων δώρων είναι άμεσα προσβάσιμα στον 
δημόσιο ιστότοπο του Κοινοβουλίου. 
 
Όλες οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης αποτυπώνουν την ισχυρή 
προσήλωση του Κοινοβουλίου σε θέματα διαφάνειας και ηθικής. Ο κώδικας δεοντολογίας 
προβλέπει επίσης διαδικασία επιβολής των διατάξεών του.  
 
Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΕΚ, η συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει κάθε 
εικαζόμενη παράβαση του κώδικα δεοντολογίας, ο δε Πρόεδρος του ΕΚ δύναται να λάβει 
απόφαση περί επιβολής κυρώσεων.
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2 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  
 
 
 
2.1 Σύνθεση  
 
Η συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας ιδρύθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κώδικα 
δεοντολογίας.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του κώδικα δεοντολογίας, στην αρχή της 
θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει πέντε τακτικά μέλη από τα μέλη της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την εμπειρία τους καθώς και τις πολιτικές ισορροπίες. 
 
Τα μόνιμα μέλη που απαρτίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή, τα οποία διορίστηκαν από τον 
Πρόεδρο στις 5 Απριλίου 2017, είναι τα εξής: 
 

 Danuta Maria HÜBNER (EPP, Πολωνία)· 
 
 Mady DELVAUX (S&D, Λουξεμβούργο)· 
 
 Sajjad KARIM (ECR, Ηνωμένο Βασίλειο)· 
 
 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Γαλλία)·  
 
 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Τσεχική Δημοκρατία). 
 

Στην αρχή της θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει επίσης από ένα αναπληρωματικό μέλος για 
κάθε πολιτική ομάδα που δεν εκπροσωπείται από κάποιο από τα τακτικά μέλη της 
συμβουλευτικής επιτροπής.  
 
Τα μέλη αυτά είναι:  
 

 Heidi HAUTALA (Greens/EFA, Φινλανδία)· 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Ιταλία)·  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, Βέλγιο). 

 
 
 
2.2 Προεδρία 
 
Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του κώδικα δεοντολογίας, κάθε τακτικό μέλος 
της συμβουλευτικής επιτροπής ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για διάστημα έξι μηνών. 
Επί πλέον, βάσει του άρθρου 3 του Κανονισμού της συμβουλευτικής επιτροπής, η εκ 
περιτροπής προεδρία ασκείται κατά κανόνα σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά μεγέθους των 
πολιτικών ομάδων στις οποίες ανήκουν τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής.  
 
Το 2018, καθήκοντα προέδρου άσκησαν τα ακόλουθα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής: 
Η κ. DELVAUX έως το Μάρτιο, ο κ. KARIM από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο και ο 
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κ. CAVADA από τον Οκτώβριο και μετά. Η θητεία του τελευταίου ως προέδρου λήγει τον 
Μάρτιο 2019. 
 
 
2.3 Συνεδριάσεις το έτος 2018 
 
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν πέντε συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής.  
 
 
 
Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής κατά το 

2018  
 

 Τρίτη 23 Ιανουαρίου1 
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου2 
Τρίτη 27 Μαρτίου3 
Τρίτη 24 Απριλίου4 
Τρίτη 15 Μαΐου5 
Τρίτη 19 Ιουνίου6 
Τρίτη 10 Ιουλίου7 
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου8 
Τρίτη 16 Οκτωβρίου9 
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 

                      Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 
 
  

 
 
 
2.4 Καθήκοντα 
 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή 
 
 Καθοδήγηση κατόπιν αιτήσεως στους βουλευτές όσον αφορά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας  
 
Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κώδικα δεοντολογίας, η 
συμβουλευτική επιτροπή παρέχει εμπιστευτικά καθοδήγηση εντός 30 ημερών. Ο βουλευτής 
που ζητά καθοδήγηση από την επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να βασίζεται στην 
καθοδήγηση αυτή. 
 
 

                                                
1 Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για οργανωτικούς λόγους μέχρι τις 24 Ιανουαρίου. 
2 Η συνεδρίαση ακυρώθηκε. 
3 Η συνεδρίαση ακυρώθηκε. 
4 Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για οργανωτικούς λόγους μέχρι τις 25 Απριλίου. 
5 Η συνεδρίαση ακυρώθηκε. 
6 Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για οργανωτικούς λόγους μέχρι τις 21 Ιουνίου. 
7 Η συνεδρίαση ακυρώθηκε. 
8 Η συνεδρίαση ακυρώθηκε. 
9 Η συνεδρίαση ακυρώθηκε. 
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 Αξιολογεί τις εικαζόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας και συμβουλεύει τον 
Πρόεδρο σχετικά με τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
 

Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του προέδρου σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 8 του κώδικα δεοντολογίας. 
 
Ειδικότερα, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ενδεχόμενης παράβασης του κώδικα 
δεοντολογίας από βουλευτή, ο Πρόεδρος – με εξαίρεση προφανώς οχληρές περιπτώσεις – 
παραπέμπει το ζήτημα στη συμβουλευτική επιτροπή. Η συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει 
τις συνθήκες της εικαζόμενης παράβασης και μπορεί να ακούσει τον ενδιαφερόμενο 
βουλευτή. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή διατυπώνει σύσταση προς τον Πρόεδρο 
σχετικά με ενδεχόμενη απόφαση.  
 
Εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση αυτή, ο Πρόεδρος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 
εν λόγω βουλευτής έχει όντως παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας, εκδίδει αιτιολογημένη 
απόφαση με κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού. 
 
 
 
2.5 Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 
 
 

2.5.1 Πιθανές παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας 
 
Το 2018 ο Πρόεδρος παρέπεμψε στη συμβουλευτική επιτροπή δύο υποθέσεις πιθανής 
παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας που αφορούσαν συνολικά πέντε βουλευτές. 
 
Η πρώτη υπόθεση αφορούσε έναν βουλευτή που είχε μεταβεί σε τρίτη χώρα και δεν είχε 
υποβάλει δήλωση συμμετοχής σε εκδηλώσεις οργανωμένες από τρίτους εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας. Η δήλωση αυτή ήταν απαραίτητη 
βάσει του άρθρου 6 των Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, δεδομένου ότι τα 
έξοδα για το ταξίδι και τη διαμονή είχαν καλυφθεί από τις αρχές χώρας εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο εν λόγω βουλευτής δεν απάντησε σε δύο επιστολές του Προέδρου και υπέβαλε, 
μετά από εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, την απαιτούμενη δήλωση σε απάντηση της 
τρίτης επιστολής του ασκούντος την προεδρία της συμβουλευτικής επιτροπής. Ο βουλευτής 
δεν παρέσχε καμία πρόσθετη διευκρίνιση στην επιτροπή. Η συμβουλευτική επιτροπή 
συνέστησε στον Πρόεδρο να διαπιστώσει ότι η παράλειψη του ενδιαφερόμενου μέλους να 
υποβάλει δήλωση συμμετοχής εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 8 των μέτρων 
εφαρμογής συνιστούσε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.  
 
Τέλος, ο Πρόεδρος παρέπεμψε στη συμβουλευτική επιτροπή υπόθεση που αφορούσε την 
παράλειψη τεσσάρων βουλευτών να τηρήσουν τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σχετικά με 
ορισμένες μη αμειβόμενες δραστηριότητες. Η επιτροπή θα αξιολογήσει το θέμα αυτό το 
2019. 
 
 

2.5.2 Οδηγός για την ερμηνεία και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας 
 
Το 2018 η συμβουλευτική επιτροπή έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο 
1, δύο επίσημες αιτήσεις για παροχή καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή 
του κώδικα δεοντολογίας.  
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Στην πρώτη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος βουλευτής ζήτησε καθοδήγηση σχετικά με 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει λόγω των θέσεων που κατέχει στο ΕΚ και 
μιας πρόσφατης αίτησης εργασίας από μέλος της οικογένειας. Η συμβουλευτική επιτροπή 
τόνισε ότι είναι πρωτίστως ευθύνη των βουλευτών να αξιολογούν την ύπαρξη προσωπικού 
συμφέροντος και αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την επίδοσή τους ως μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι οποιαδήποτε υφιστάμενη σύγκρουση συμφερόντων 
πρέπει να αντιμετωπίζεται αμέσως από τον βουλευτή που τηρεί τις αρχές και τις διατάξεις 
του κώδικα δεοντολογίας. Η συμβουλευτική επιτροπή επισήμανε περαιτέρω ότι, εάν η 
σύγκρουση δεν μπορεί να επιλυθεί, θα πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση οικονομικών 
συμφερόντων του βουλευτή. Η συμβουλευτική επιτροπή τόνισε ότι οι βουλευτές έχουν 
πάντοτε τη δυνατότητα να αναφέρουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία που κρίνουν 
αναγκαία στο τμήμα (Θ) της δήλωσής τους.  
 
Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε αίτημα για καθοδήγηση σχετικά με πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων που προκύπτει από τις τρέχουσες θέσεις που κατέχει ένας βουλευτής του ΕΚ 
και την αποδοχή άμισθης εκλεγμένης θέσης ως προέδρου μη κερδοσκοπικού οργανισμού με 
στόχο την προώθηση της συνεργασίας επιχειρηματιών με μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα. 
Στην περίπτωση αυτή, η συμβουλευτική επιτροπή επεσήμανε τους ισχύοντες κανόνες και 
συνέστησε στον βουλευτή είτε να αρνηθεί τη θέση που προτάθηκε από τον οργανισμό είτε 
να παραιτηθεί από την ιδιότητα μέλους της αντιπροσωπείας που είναι αρμόδια για τις 
σχέσεις με την εν λόγω χώρα.  
 
Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η γραμματεία εξακολούθησε, σύμφωνα με την 
πάγια πρακτική της, να απαντά σε ερωτήματα βουλευτών ή κοινοβουλευτικών βοηθών, 
προκειμένου να τους βοηθά να εφαρμόσουν σωστά τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας 
και των μέτρων εφαρμογής του. 
 
 

2.5.3 Εξέταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του κώδικα δεοντολογίας 
 
Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, η συμβουλευτική επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσον 
οι γενικές αρχές συμπεριφοράς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τρίτες χώρες, τις οποίες αναλαμβάνουν ανεπίσημες ομάδες ή  μεμονωμένοι 
βουλευτές και οι οποίες πραγματοποιούνται είτε στους χώρους του Κοινοβουλίου είτε στο 
εξωτερικό, ιδίως στο πλαίσιο ταξιδίων κατόπιν πρόσκλησης από ξένες αρχές, και οι οποίες 
αφορούν τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών ή των διακοινοβουλευτικών 
αντιπροσωπειών. 

 
Η συμβουλευτική επιτροπή κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:  
 
Έκαστος βουλευτής πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της ανιδιοτέλειας, της ακεραιότητας, της 
διαφάνειας, της επιμέλειας, της τιμιότητας, της υπευθυνότητας και του σεβασμού του 
κύρους του Κοινοβουλίου σε δραστηριότητές του που σχετίζονται με τρίτες χώρες και 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως βουλευτού. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά περίπτωση, εάν η συμπεριφορά του βουλευτή, ενώ αφορά στις εργασίες 
του Κοινοβουλίου, και ιδίως των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του, έχει θέσει σε 
κίνδυνο τη φήμη του Κοινοβουλίου και/ή δεν τηρεί καμία άλλη γενική αρχή συμπεριφοράς.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή επεσήμανε ότι, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 2, 3 και 4 των μέτρων εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας για τους 
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βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και 
σύγκρουσης συμφερόντων, οι βουλευτές έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη 
συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους όταν τα έξοδα ταξιδίου, 
διαμονής και/ή παραμονής καλύπτονται, εν όλω ή εν μέρει, από τρίτους. 
 
 

2.5.4 Βέλτιστες πρακτικές  
 
Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με την 
κ. Ariane Mignoet, επίτροπο δεοντολογίας της Εθνικής Συνέλευσης του Κεμπέκ.  
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3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  
 
 
 
3.1 Υποβολή και επικαιροποίηση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των 
βουλευτών  
 
Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας, οι νέοι βουλευτές που 
εισέρχονται στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου οφείλουν, 
με προσωπική του ευθύνη, να υποβάλουν λεπτομερή δήλωση οικονομικών συμφερόντων 
εντός τριάντα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Το 2018, 21 από τους 23 
νέους βουλευτές υπέβαλαν εμπροθέσμως δήλωση οικονομικών συμφερόντων.  
 
Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι βουλευτές οφείλουν να δηλώνουν 
κάθε αλλαγή που επηρεάζει την δήλωσή τους εντός ενός μηνός από την επέλευση της 
αλλαγής αυτής. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω υποχρέωσης, κατά τη διάρκεια του έτους 
υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο 110 επικαιροποιημένες δηλώσεις.  
 
Έως το τέλος Ιανουαρίου 2018, όλοι οι βουλευτές είχαν υποβάλει εκ νέου τη δήλωση 
οικονομικών συμφερόντων τους, ακόμη και αν δεν είχαν επέλθει αλλαγές, χρησιμοποιώντας 
αναθεωρημένο έντυπο δήλωσης που ενέκρινε το Προεδρείο, μετά την αναθεώρηση του 
Κανονισμού. Το ζήτημα αυτό παρακολουθείται στενά από τη συμβουλευτική επιτροπή, 
ιδίως μετά τη λήξη ισχύος των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών που 
δεν είχαν υποβάλει την αναθεωρημένη έκδοσή τους έως τις 16 Ιουλίου 2017. Λόγω της 
σημασίας του, η συμβουλευτική επιτροπή έθετε το ζήτημα αυτό τακτικά εις γνώσιν του 
Προέδρου έως ότου η κατάσταση ρυθμιστεί πλήρως, παράλληλα δε του συνέστησε να 
εξετάσει ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε σχέση με τους βουλευτές που 
αφορά το ζήτημα αυτό. 
 
 
 
3.2 Διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών 
 
Το άρθρο 9 των μέτρων εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας προβλέπει διαδικασία ελέγχου 
των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κώδικα δεοντολογίας, οι βουλευτές υποβάλλουν με ατομική 
τους ευθύνη στον Πρόεδρο δήλωση που περιέχει επακριβή στοιχεία. Ωστόσο, όταν υπάρχει 
λόγος να θεωρηθεί πως μια δήλωση περιέχει προδήλως εσφαλμένες, εκ παραδρομής, 
δυσανάγνωστες ή δυσνόητες πληροφορίες, διενεργείται για λόγους σαφήνειας γενικός 
έλεγχος αξιοπιστίας, εξ ονόματος του Προέδρου, από την Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων 
των Βουλευτών στη ΓΔ Προεδρίας. Στον ενδιαφερόμενο βουλευτή παρέχεται εύλογος 
χρόνος αντίδρασης. Όταν οι παρεχόμενες διευκρινίσεις κρίνονται ανεπαρκείς με 
αποτέλεσμα το ζήτημα να μην επιλύεται με τον έλεγχο, ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις 
δέουσες ενέργειες.  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η διαδικασία παρακολούθησης εφαρμόζεται εξίσου σε νέες 
δηλώσεις που υποβάλλονται από νέους βουλευτές που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο 
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου καθώς και σε τροποποιήσεις 
των υφιστάμενων δηλώσεων.   
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4 Διοίκηση 
 
Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας ασκεί 
καθήκοντα γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής και έχει οριστεί από τον Γενικό 
Γραμματέα ως αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 9 των μέτρων εφαρμογής 
του κώδικα δεοντολογίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα εξής: 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Γραμματεία της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών 
60, rue Wiertz 
PHS 07B022 
B-1047 Βρυξέλλες 
Βέλγιο 


