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PREDGOVOR 
 
 
 
U skladu s člankom 7. stavkom 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom 
parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobom interesa (Prilog I. Poslovniku 
Europskog parlamenta) (u daljnjem tekstu „Kodeks ponašanja”) Savjetodavni odbor za 
ponašanje zastupnika (u daljnjem tekstu „Savjetodavni odbor”) objavljuje godišnje 
izvješće o svojim aktivnostima. 
 
Odbor je 20. ožujka 2019. usvojio godišnje izvješće za prvu polovicu godine o 
aktivnostima Savjetodavnog odbora od 1. siječnja do 1. srpnja 2019. 
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Sažetak 
 
Ovo izvješće obuhvaća aktivnosti Savjetodavnog odbora za ponašanje zastupnika od 
1. siječnja do 1. srpnja 2019. 
 
Od Odbora se tražilo da ispita dva slučaja potencijalnog kršenja Kodeksa ponašanja 
u koje je bilo uključeno pet zastupnika.  
 
U prvoj polovici 2019. Savjetodavni odbor primio je jedan zahtjev zastupnika u 
kojem se traže smjernice o tumačenju i provedbi odredbi Kodeksa ponašanja. Odbor 
je pružio savjet u povjerenju i u roku predviđenom u Kodeksu ponašanja.  
 
Savjetodavni odbor nastavio je primjenjivati najviše standarde etike i 
transparentnosti u službi zastupnicima i instituciji jamčeći strogo poštovanje 
odredaba Kodeksa. 
 
Za Odbor je posebno bilo važno da podigne razinu osviještenosti zastupnika o 
njihovim obvezama pružanja informacija i pridržavanja i poštovanja općih principa 
ponašanja tijekom obavljanja dužnosti te je objavio nekoliko preporuka u okviru 
ovog izvješća namijenjenog novom sazivu Parlamenta. 
 
U skladu s člankom 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja nadležna 
administrativna služba (Administrativni odjel zastupnika pri predsjedništvu Glavne 
uprave koji djeluje kao tajništvo Savjetodavnog odbora) nastavila je provoditi opću 
provjeru vjerodostojnosti svih izjava o financijskim interesima koje su zastupnici 
podnijeli tijekom ovog razdoblja.   
 
U prvoj polovici godine novi zastupnici predali su ukupno 4 nove izjave o 
financijskim interesima, a ažurirano je 26 izjava. Objavljene su 43 izjave o 
sudjelovanju na događanjima koja su organizirale treće strane. 
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1 KONTEKST 
 
Kodeksom ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu utvrđuju se smjernice za 
ponašanje i glavne obveze zastupnika pri obavljanju mandata u pogledu financijskih interesa 
i sukoba interesa. Zastupnici djeluju isključivo u općem interesu i ne smiju prihvatiti bilo 
kakvu izravnu ili neizravnu financijsku korist ili bilo kakvu nagradu. 
 
U skladu s člankom 2. točkom (c) Kodeksa ponašanja – koji je uveden 2017. – zastupnicima 
je zabranjeno plaćeno profesionalno lobiranje koje je u izravnoj vezi s postupkom 
odlučivanja Unije. Člankom 6. Kodeksa ponašanja utvrđena su ograničenja o okolnostima u 
kojima se bivši zastupnici mogu baviti aktivnostima lobiranja ili predstavljanja. 
 
Kodeksom ponašanja određuje se „sukob interesa” (osobni interes koji bi mogao 
neprimjereno utjecati na izvršavanje zastupničkih dužnosti) i utvrđuju nužni koraci za 
njegovo rješavanje. U slučajevima kad nije u mogućnosti otkloniti stvarni ili mogući sukob 
interesa zastupnik o tome u pisanom obliku obavještava predsjednika Parlamenta. Ako takav 
sukob interesa nije očit iz izjave o financijskim interesima zastupnika, zastupnik o njemu 
obavještava u pisanom obliku ili usmeno prije izlaganja ili glasovanja na koje se sukob 
interesa odnosi. 
 
Nadalje, Kodeks ponašanja sadrži detaljna pravila o izjavi o financijskim interesima 
zastupnika. Zastupnici su osobno odgovorni za podnošenje te izjave sa zahtijevanim 
obveznim i preciznim podacima (npr. profesionalne djelatnosti, aktivnosti i članstva tijekom 
tri godine prije preuzimanja dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu i trenutačna 
članstva, udjeli, primljena pomoć i odgovarajuća kategorija prihoda). Zastupnici mogu 
pružiti i bilo koje dodatne informacije. Prvu izjavu o financijskim interesima zastupnici 
trebaju podnijeti do kraja prve sjednice nakon izbora za Europski parlament ili u roku od 30 
dana nakon preuzimanja zastupničke dužnosti ako već traje parlamentarni saziv. Ako dođe 
do bilo kakve promjene, moraju podnijeti ažuriranu inačicu izjave do kraja sljedećeg 
mjeseca. Zastupnik ne može biti izabran za obnašanje dužnosti u Parlamentu ili njegovim 
tijelima, biti imenovan izvjestiteljem ili sudjelovati u službenom izaslanstvu ili 
međuinstitucijskim pregovorima ako nije podnio svoju izjavu o financijskim interesima. 
 
Obveze zastupnika u pogledu otkrivanja informacija konačno su utvrđene Provedbenim 
mjerama Kodeksa ponašanja. Prema odredbama tih mjera zastupnici moraju bez odgađanja 
prijaviti svoje prisustvo na događanjima koja su organizirale osobe ili organizacije izvan 
službenog izaslanstava Europskog parlamenta ako im je treća strana nadoknadila troškove 
puta, smještaja i/ili dnevnice (osim kod određenih kategorija: institucije EU-a, tijela države 
članice, međunarodne organizacije, političke stranke itd.).  
 
Zastupnici moraju obavijestiti predsjednika i predati sve darove koje su primili za vrijeme 
službenog predstavljanja Parlamenta. Nadalje, tijekom obavljanja dužnosti zastupnici ne 
smiju prihvatiti darove približne vrijednosti iznad 150 EUR. 
 
Povezanim izjavama i registru službenih darova može se neposredno pristupiti na javno 
dostupnoj internetskoj stranici Parlamenta. 
 
Sve prethodno navedene obveze davanja informacija odraz su velike predanosti Parlamenta 
transparentnosti i etičkim načelima. Štoviše, Kodeksom ponašanja predviđen je i mehanizam 
nadzora i provedbe njegovih odredbi.  
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Na zahtjev predsjednika Europskog parlamenta Savjetodavni odbor ispituje navodne 
slučajeve kršenja Kodeksa ponašanja te predsjednik može donijeti odluku kojom se 
zastupniku određuje kazna.
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2 SAVJETODAVNI ODBOR ZA PONAŠANJE ZASTUPNIKA 
 
 
2.1 Sastav  
 
Savjetodavni odbor za ponašanje zastupnika osnovan je na temelju članka 7. stavka 1. 
Kodeksa ponašanja.  
 
U skladu s člankom 7. stavkom 2. i stavkom 3. Kodeksa ponašanja predsjednik Parlamenta 
na početku svog mandata iz redova članova parlamentarnog Odbora za ustavna pitanja i 
Odbora za pravna pitanja imenuje pet stalnih članova, vodeći računa o iskustvu zastupnika i 
političkoj ravnoteži. 
 
Stalni članovi Savjetodavnog odbora koje je predsjednik imenovao 5. travnja 2017. su: 
 

 Danuta Maria HÜBNER (EPP, Poljska) 
 
 Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg) 
 
 Sajjad KARIM (ECR, Ujedinjena Kraljevina) 
 
 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francuska) i  
 
 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Češka Republika). 
 

Na početku svog mandata predsjednik imenuje i zamjenike Savjetodavnog odbora, po 
jednog za svaki klub zastupnika koji nije zastupljen u Savjetodavnom odboru. To su:  
 

 Heidi HAUTALA (Zeleni/ALE, Finska) 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Italija) i  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgija). 

 
 
2.2 Predsjednik 
 
U skladu s člankom 7. stavkom 2. podstavkom 2. Kodeksa ponašanja svi stalni članovi 
Savjetodavnog odbora izmjenjuju se svakih 6 mjeseci na dužnosti predsjednika. U članku 3. 
Poslovnika Odbora dodatno se navodi da se promjena predsjednika, u načelu, odvija 
redoslijedom od najvećeg prema najmanjem klubu zastupnika kojem pripadaju članovi 
Odbora.  
 
U prvoj polovici 2019. dužnost predsjednika obnašali su sljedeći članovi Savjetodavnog 
odbora: Jean-Marie CAVADA do kraja ožujka i Jiří MAŠTÁLKA od travnja do kraja lipnja. 
 
 
2.3 Sjednice tijekom 2019. 
 
Savjetodavni odbor sastao se šest puta u prvoj polovici 2019.  
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Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2019.  

 
ponedjeljak 14. siječnja1 
utorak 22. siječnja 
utorak 26. veljače2 
utorak 19. ožujka3 
utorak 9. travnja4 
utorak 4. lipnja 
četvrtak 13. lipnja5 
 

 
  

 
 
2.4 Zadaci 
 
Savjetodavni odbor: 
 

 svakom zastupniku koji to zatraži pruža smjernice za tumačenje i primjenu 
odredbi Kodeksa ponašanja  

 
U skladu s člankom 7. stavkom 4. podstavkom 1. Kodeksa ponašanja Savjetodavni odbor u 
povjerenju i u roku od 30 kalendarskih dana ustupa smjernice. Zastupnik ima pravo osloniti 
se na te smjernice. 
 
 

 procjenjuje navodne slučajeve kršenja Kodeksa ponašanja i savjetuje 
predsjednika Parlamenta o mogućim mjerama koje treba poduzeti 

 
Ta procjena poduzima se na zahtjev predsjednika Parlamenta u skladu s člankom 7. 
stavkom 4. podstavkom 2. i člankom 8. Kodeksa ponašanja. 
 
Ako postoji osnovana sumnja da je zastupnik u Europskom parlamentu prekršio Kodeks 
ponašanja, predsjednik upućuje predmet Savjetodavnom odboru, osim kad je riječ o očito 
neutemeljenim slučajevima. Zatim Savjetodavni odbor istražuje okolnosti navodnog kršenja 
Kodeksa i može saslušati dotičnog zastupnika. Odbor predsjedniku Parlamenta sastavlja 
preporuku u vezi s mogućom odlukom.  
 
Ako, uzimajući u obzir preporuku, predsjednik Parlamenta zaključi da je dotični zastupnik 
uistinu prekršio Kodeks ponašanja, donosi obrazloženu odluku kojom određuje kaznu u 
skladu s člankom 166. Poslovnika. 
 
 
2.5 Godišnji rad 
 

                                                
1 Izvanredna sjednica. 
2 Sastanak je otkazan zbog nedostatka kvoruma. 
3 Zbog organizacijskih razloga sjednica je odgođena za 20. ožujka.  
4 Zbog organizacijskih razloga sjednica je odgođena za 4. travnja.  
5 Izvanredna sjednica. 
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2.5.1 Moguća kršenja Kodeksa ponašanja 
 
U prvoj polovici 2019. Savjetodavni odbor riješio je dva slučaja navodnog kršenja Kodeksa 
ponašanja koji su se odnosili na ukupno 5 zastupnika. 
 
Prvi predmet koji je Odboru uputio predsjednik Parlamenta zaprimljen je krajem 2018. i 
razmotren 2019. te se odnosio na 4 zastupnika koji nisu ispunili obvezu pružanja podataka 
o neplaćenom članstvu. Savjetodavni odbor bio je mišljenja da su dotični zastupnici uistinu 
bili prekršili Kodeks ponašanja nepodnošenjem izjava o financijskim interesima unutar roka 
utvrđenog člankom 4. stavkom 1. Kodeksa, no da u tom slučaju nije bilo potrebno 
poduzimati daljnje mjere zbog kasnog podnošenja izjava. 
 
Drugi predmet upućen Odboru odnosio se na zastupnika koji nije podnio revidiranu izjavu 
o financijskim interesima s podacima o članstvu u upravnom odboru jednog poduzeća te o 
udjelu i potpori koju je primio u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (d), (f) i (g) 
Kodeksa ponašanja. Nadalje, zastupnik nije podnio unutar propisanog roka izjavu o 
prisustvovanju na događanju koje je organizirala treća strana u skladu s člankom 5. 
stavkom 3. Kodeksa ponašanja i poglavljem 2. Provedbenih mjera. Odbor je zaključio da se 
radi o ozbiljnom kršenju Kodeksa ponašanja i da predmet zaslužuje daljnju pozornost. 
 
 
 

2.5.2 Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa ponašanja 
 
Tijekom spomenutog razdoblja Savjetodavni odbor je u skladu s člankom 7. stavkom 4. 
podstavkom 1. primio jedan službeni zahtjev za davanje smjernica o tumačenju i primjeni 
Kodeksa ponašanja.  
 
Taj predmet odnosio se na zahtjev za davanje smjernica o mogućem sukobu interesa koji bi 
proizlazio iz trenutačnih pozicija koje zastupnik drži u Europskom parlamentu i prijave za 
izbor na neplaćeno mjesto predsjednika upravnog odbora istraživačkog centra i udruge koja 
djeluje u sektoru u okviru tržišnog natjecanja u industriji. Savjetodavni odbor naglasio je 
primjenjiva pravila i preporučio zastupniku da se ili ne prijavljuje za spomenuta mjesta ili 
da odustane od članstva u odborima Europskog parlamenta. 
 
Tajništvo je tijekom ovog razdoblja, u skladu sa svojom ustaljenom praksom, nastavilo 
odgovarati na upite koje su podnijeli zastupnici ili njihovi parlamentarni asistenti kako bi im 
pomoglo da pravilno ispunjavaju odredbe Kodeksa i njegovih Provedbenih mjera. 
 

2.5.3 Najbolje prakse 
 
Tajništvo je razmijenilo gledišta s članovima Odbora za poslovnik, imunitet i ustavna pitanja 
u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Razmjena gledišta odnosila se na mehanizam 
primjene Kodeksa ponašanja za članove te skupštine pri razmatranju i obradi pritužbi. 

 
 
2.6. Preporuke uoči sljedećeg parlamentarnog saziva  
 

Glavni cilj Savjetodavnog odbora je pomaganje zastupnicima u ispunjavanju njihove obveze 
pridržavanja i poštovanja općih principa ponašanja tijekom obavljanja dužnosti te obveze 
pružanja informacija.  
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Kako bi se smanjio rizik od sankcija koje kao krajnju mjeru uvodi predsjednik Parlamenta, 
Savjetodavni odbor oduvijek se zalagao za proaktivni pristup prema zastupnicima i stalnom 
pružanju pojašnjenja zastupnicima o obvezama davanja podataka, u okviru Kodeksa 
ponašanja. Odbor uvijek strogo čuva povjerljivost predmetâ.  
 
U dosadašnjim slučajevima u kojima su zastupnici hitro otklonili povredu Kodeksa 
ponašanja podnošenjem točno ispunjene propisane izjave Savjetodavni odbor je smatrao da 
nisu potrebne daljnje mjere.  
 
Savjetodavni odbor potiče novi saziv Parlamenta da održava takvu praksu.  
 
Odbor naglašava potrebu za podizanjem razine osviještenosti zastupnika kako bi mogli 
ispunjavati obveze u skladu s Kodeksom ponašanja na sveobuhvatan i transparentan način. 
Naročito je važno da pruže informacije (vidi dolje) i smjernice na početku novog 
parlamentarnog saziva.  
 
U pogledu „sukoba interesa“ u skladu s člankom 3. Kodeksa ponašanja, Savjetodavni odbor 
smatra da iako je prvenstveno obveza zastupnika u Europskom parlamentu da procijene 
postoji li osobni interes koji bi mogao utjecati na obavljanje njihove dužnosti, treba dodatno 
razjasniti i utvrditi odredbe o nepristranosti kojih se zastupnici moraju pridržavati. 
 
 
 
3 AKTIVNOSTI POVEZANE S KODEKSOM PONAŠANJA 
 
3.1 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 parlamentarnog saziva osobno je odgovoran za podnošenje 
detaljne izjave o financijskim interesima s precizno navedenim podacima u roku od 30 dana 
nakon preuzimanja dužnosti u Parlamentu. U prvoj polovici 2019. svi novi zastupnici predali 
su izjave u okviru tog vremenskog roka.  
 
Osim toga, u članku 4. stavku 1. od zastupnika se zahtijeva da svaku promjenu koja utječe 
na izjavu prijave do posljednjeg dana mjeseca nakon mjeseca u kojem je nastala promjena. 
Zbog spomenute obveze predsjedniku Parlamenta podneseno je 26 ažuriranih izjava tijekom 
prve polovice godine.  
 
Podaci o podnesenim prvim i ažuriranim izjavama zastupnika koji su izabrani za deveti 
parlamentarni saziv na izborima održanima od 23. do 26. svibnja bit će objavljeni u 
godišnjem izvješću za drugu polovicu 2019. 
 
 
3.2 Postupak nadzora za izjave o financijskim interesima zastupnika 
 
Člankom 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja propisana su pravila za postupak nadzora 
izjava o financijskim interesima zastupnika koju provodi nadležna služba. 
 
Ako postoji razlog vjerovati da izjava sadrži podatke koji su očito netočni, površni, nečitljivi 
ili nerazumljivi, Administrativni odjel zastupnika u Glavnoj upravi Predsjedništva u ime 
predsjednika Parlamenta obavlja opću provjeru vjerodostojnosti podataka u svrhu 
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pojašnjenja. Dotičnom zastupniku daje se dovoljno vremena za odgovor. Ako su objašnjenja 
nedostatna i provjerom se ne riješi problem, predsjednik odlučuje o tome kako postupiti.  
 
Tijekom cijele godine postupak nadzora jednako se primjenjuje na nove izjave koje su 
tijekom parlamentarnog saziva podnijeli novi zastupnici nakon preuzimanja dužnosti u 
Parlamentu, kao i na ažurirane verzije postojećih izjava.   



 

 11

 
4 ADMINISTRATIVNA SLUŽBA 
 
Administrativni odjel zastupnika pri Glavnoj upravi Predsjedništva djeluje kao tajništvo 
Savjetodavnog odbora 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 za ponašanje zastupnika 
60, rue Wiertz 
PHS 07B022 
B-1047 Bruxelles 
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Osobno ste odgovorni za podnošenje izjave o 
financijskim interesima sa zahtijevanim obveznim 
i preciznim podacima (npr. profesionalne 
djelatnosti, djelatnosti i članstva tijekom tri 
godine prije preuzimanja dužnosti zastupnika u 
Europskom parlamentu i trenutačna članstva, 
udjeli, primljena pomoć i odgovarajuća kategorija 
prihoda). Možete navesti i bilo koje dodatne 
informacije. 

 

Do kraja prve sjednice nakon izbora za Europski 
parlament (ako parlamentarni saziv već traje, u 
roku od 30 dana nakon preuzimanja dužnosti). 

Ako dođe do bilo kakve promjene, morate 
podnijeti ažuriranu inačicu izjave do kraja 
sljedećeg mjeseca.  

 

Izravnim ispunjavanjem izjave na Portalu za 
zastupnike (ili korištenjem obrasca). 

Morate ispisati obrazac i poslati izvornik 
potpisanog obrasca Administrativnom odjelu 
zastupnika (PHS 07B019 u Bruxellesu ili LOW 
H00057 tijekom sjednica u Strasbourgu). 

 

Ne možete biti izabrani za obnašanje dužnosti u 
Parlamentu i njegovim tijelima, biti imenovani 
izvjestiteljem ili sudjelovati u službenom 
izaslanstvu ili međuinstitucijskim pregovorima 
ako niste podnijeli svoju izjavu o financijskim 
interesima. 

 
Izjava  

o  
financijskim 

interesima zastupnika 
 
   
 
 
 
 
Do kada se izjava podnosi? 

 
 
 
 
 
 
 

Kako se izjava podnosi? 
 
 
 
 
 
 

Što ako ne podnesem 
izjavu? 

 
 
 
 

 
 
 

U svrhu transparentnosti i u skladu s Kodeksom ponašanja zastupnika u vezi s financijskim 
interesima i sukobima interesa i pripadajućim Provedbenim mjerama dužni ste učiniti javno 
dostupnima informacije navedene u nastavku. 
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Ako prisustvujete događanju koje organiziraju 
osobe ili organizacije izvan službenog izaslanstva 
Europskog parlamenta, morate podnijeti izjavu o 
prisustvovanju zastupnika na događanjima koje je 
organizirala treća strana u slučaju: 

– da je treća strana platila ili nadoknadila vaše 
putne troškove, troškove smještaja i/ili dnevnice 
(osim ako se radi o nekom iz posebnih kategorija: 
institucije EU-a, tijela države članice, 
međunarodne organizacije, političke stranke itd.).  

 

Najkasnije do posljednjeg dana mjeseca nakon 
mjeseca u kojem je bio zadnji dan vašeg 
prisustvovanja događanju (npr. ako je zadnji dan 
vašeg prisustvovanja bio 14. ožujka, dužni ste 
poslati izjavu do 30. travnja). 

 

Izravnim ispunjavanjem izjave na Portalu za 
zastupnike (ili korištenjem obrasca) s obveznim 
informacijama, uključujući:  

– podatke o strani koja je platila vaše 
troškove 

–   vrstu plaćenog troška i je li trošak plaćen 
u potpunosti ili djelomično te 

–   vrstu i program događanja. 

Morate ispisati i poslati izvornik potpisanog 
obrasca Administrativnom odjelu zastupnika 
(PHS 07B019 u Bruxellesu ili LOW H00057 tijekom 
sjednica u Strasbourgu). 

 

 

 

 

 

    

 
Izjava  

o  
prisustvovanju 
zastupnika na 

događanjima koja je 
organizirala treća strana 

 
 
 
 
 

 
Do kada se izjava podnosi? 

 
 
 
 

Kako se izjava podnosi? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izjava o financijskim interesima i izjava o 
prisustvovanju zastupnika na događanjima koja 
su organizirale treće strane bit će objavljene u 
vašem zastupničkom profilu na internetskim 
stranicama Europskog parlamenta. 
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Ako primite dar dok službeno predstavljate 
Parlament (npr. kao predsjednik ili potpredsjednik 
Parlamenta, kvestor, predsjednik ili potpredsjednik 
odbora ili izaslanstva), morate o tome obavijestiti 
predsjednika Parlamenta i navesti podatke o 
darivatelju, datum primitka dara i procijenjenu 
vrijednost dara. 

Dar se mora predati Odjelu za administraciju 
zastupnika (PHS 07B019 u Bruxellesu ili LOW H00057 
tijekom sjednica u Strasbourgu) koji će podatke o 
njemu unijeti u registar darova.  

 

Najkasnije posljednjeg dana mjeseca nakon mjeseca 
u kojem je dar primljen. 

 

Korištenjem odgovarajućeg obrasca. 

 

Ako postoji osobni interes koji bi mogao 
neprimjereno utjecati na obnašanje vaših dužnosti i 
ne možete ga otkloniti, dužni ste: 

        – o njemu izvijestiti predsjednika Parlamenta 
u pisanom obliku i 

– pružiti o njemu informacije prije 
izlaganja ili glasovanja. 

  Za dodatne informacije obratite se na    

  elektroničku adresu AdminMEP@europarl.europa.eu. 

Tijekom obnašanja vaših dužnosti dopušteno 
vam je primiti darove ili slične povlastice u 
iznosu manjem od 150 EUR koji su vam 
darovani iz pristojnosti. 

    

 
Darovi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do kada se dar prijavljuje? 
 
 

Kako se dar prijavljuje? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sukob interesa 
 
 
 
 
 

 

Za sva pitanja povezana s Kodeksom ponašanja možete se u povjerenju obratiti 
Savjetodavnom odboru za ponašanje zastupnika. 
Ako predsjednik Europskog parlamenta zaključi da ste prekršili Kodeks ponašanja, 
može donijeti odluku o sankcijama. 


