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PRIEKŠVĀRDS 
 
 
 
Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksa finansiālo interešu un interešu konfliktu 
jomā jeb Rīcības kodeksa (Eiropas Parlamenta Reglamenta I pielikums) 7. panta 
6. punktā ir noteikts, ka Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos (turpmāk 
“Padomdevēja komiteja”) publicē gada ziņojumu par savu darbību. 
 
2019. gada ziņojums par Padomdevējas komitejas darbību pirmajā pusgadā aptver 
laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 1. jūlijam, un komiteja to pieņēma 2019. gada 
20. martā. 
 
 
 
Satura rādītājs 
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2. Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos  

2.1. Sastāvs 

2.2. Priekšsēdētājs 

2.3. 2019. gada pirmajā pusgadā notikušās sanāksmes 

2.4. Uzdevumi 

2.5. Paveiktais darbs  

2.6. Ieteikumi pirms nākamā sasaukuma 

 

3. Ar Rīcības kodeksu saistītās darbības  

3.1. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana un papildināšana 

3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra 

 

4. Administrācija 
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Kopsavilkums 
 
Šis ziņojums ir par Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos darbu no 
2019. gada 1. janvāra līdz 1. jūlijam. 
 
Komitejai bija jāizskata divi iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu gadījumi, kuros 
bija iesaistīti pieci deputāti.  
 
2019. gada pirmajā pusē Padomdevēja komiteja saņēma vienu pieprasījumu, kurā 
deputāts lūdzis norādījumus par to, kā interpretēt un izpildīt Rīcības kodeksa 
noteikumus. Komiteja ar pārliecību sniedza savu padomu, iekļaujoties termiņā, kāds 
paredzēts Rīcības kodeksā.  
 
Padomdevēja komiteja turpināja piemērot visaugstākos ētikas un pārredzamības 
standartus deputātu un Parlamenta darbā, raugoties, lai stingri tiktu ievēroti Rīcības 
kodeksa noteikumi. 
 
Komiteja uzskatīja, ka ir īpaši svarīgi palielināt deputātu informētību par viņu 
pienākumiem attiecībā uz informācijas atklāšanu un pienākumu, īstenojot savas 
pilnvaras, ņemt vērā un ievērot vispārējos rīcības principus un šajā ziņojumā sniegusi 
dažus ieteikumus jaunajam Parlamenta sasaukumam. 
 
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumos attiecībā uz Rīcības kodeksu 9. pantu 
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 attiecīgajā periodā.   
 
Gada pirmajā pusē jaunpienākušie deputāti iesniedza pavisam 4 jaunas finansiālo 
interešu deklarācijas, bet 26 deklarācijas tika papildinātas. Tika publicētas 43 
deklarācijas par pasākumu apmeklēšanu. 
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 
Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksā finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā 
ir izklāstīti pamatprincipi, kas nosaka, kādi ir deputātu rīcības pamatprincipi un galvenie 
pienākumi, īstenojot deputāta pilnvaras. Deputāti rīkojas vienīgi sabiedrības interesēs un 
nepieņem nekādus tiešus vai netiešus finansiālus stimulus vai cita veida atlīdzību. 
 
Saskaņā ar Rīcības kodeksa 2. panta c) punktu, kas Kodeksam tika pievienots 2017. gadā, 
deputāti neiesaistās tādā apmaksātā profesionālā lobēšanā, kam ir tieša saikne ar Savienības 
lēmumu pieņemšanas procesu.   Rīcības kodeksa 6. pantā ir arī noteikti ierobežojumi 
attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem bijušajiem deputātiem ir tiesības nodarboties ar 
lobēšanu vai iesaistīties reprezentācijas darbībās. 
 
Rīcības kodeksā ir iekļauta jēdziena „interešu konflikts” definīcija (personiskas intereses, 
kas varētu deputātu mudināt neatbilstoši veikt deputāta pienākumus), un ir noteikti 
nepieciešamie pasākumi tā risināšanai. Tikai tad, ja deputāts nespēj atrisināt faktisko vai 
iespējamo interešu konfliktu, viņš par to rakstiski ziņo Parlamenta priekšsēdētājam. Ja šāds 
konflikts nav acīmredzami samanāms deputāta finansiālo interešu deklarācijā, deputāts to 
atklāj arī rakstiski vai mutiski pirms uzstāšanās vai balsošanas par attiecīgo jautājumu. 
 
Turklāt Rīcības kodeksā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi par finansiālo interešu 
deklarāciju. Deputāti ir personīgi atbildīgi par šādas deklarācijas iesniegšanu, kurā precīzi 
norādīta obligātā informācija (piemēram, profesionālā darbība, darbība, dalība padomēs vai 
valdēs trīs gadus pirms kļūšanas par Eiropas Parlamenta deputātu un konkrētajā brīdī, 
līdzdalība uzņēmumā vai partnerībā, saņemtā finansiālā palīdzība un ienākumu kategorija). 
Deputāti var brīvi norādīt jebkādu papildu informāciju. Sākotnējā deklarācija ir jāiesniedz 
līdz pirmās plenārsēdes beigām pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām vai 30 dienu laikā pēc 
EP deputāta pilnvaru termiņa sākuma, ja tas notiek Parlamenta sasaukuma laikā. Ja deputāta 
situācija mainās, līdz nākamā mēneša beigām jāiesniedz pārskatīta deklarācija. Ja deputāts 
nav iesniedzis finansiālo interešu deklarāciju, viņu nevar ievēlēt amatā Parlamentā vai tā 
struktūrās, iecelt par referentu, viņš nevar būt oficiālas delegācijas loceklis un viņš nevar 
piedalīties iestāžu sarunās. 
 
Deputātiem saistošie informācijas atklāšanas pienākumi ir precizēti Rīcības kodeksa 
īstenošanas noteikumos. Saskaņā ar šiem noteikumiem deputātiem ir pienākums 
nekavējoties paziņot par piedalīšanos pasākumos, kurus organizē personas vai organizācijas 
ārpus EP oficiālās delegācijas, ja viņu ceļa, izmitināšanas un/vai uzturēšanās izdevumus 
apmaksā vai atlīdzina citi (izņemot noteiktas kategorijas: ES iestādes, dalībvalstu iestādes, 
starptautiskās organizācijas, politiskās partijas utt.).  
 
Turklāt deputātiem ir jāinformē Parlamenta priekšsēdētājs par visām dāvanām, ko viņi 
saņem, oficiāli pārstāvot Parlamentu, un jānodod tās Parlamentam. Pildot savus pienākumus, 
deputāti arī atturas pieņemt dāvanas, kuru aptuvenā vērtība pārsniedz 150 EUR. 
 
Finansiālo interešu deklarācijas un oficiālo dāvanu reģistrs ir tieši pieejami Parlamenta 
tīmekļa vietnē. 
 
Visi iepriekš minētie informācijas sniegšanas pienākumi atspoguļo Parlamenta stingro 
apņemšanos nodrošināt pārredzamību un ievērot ētiku. Rīcības kodeksā ir arī paredzēts 
mehānisms tā noteikumu izpildes nodrošināšanai un izpildes uzraudzībai.  
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Pēc Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma Padomdevēja komiteja izvērtē arī varbūtējos 
Rīcības kodeksa pārkāpumus, un EP priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu, ar kuru piemēro 
sodu.
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2. PADOMDEVĒJA KOMITEJA DEPUTĀTU RĪCĪBAS JAUTĀJUMOS  
 
 
2.1. Sastāvs  
 
Padomdevēja komiteja ir izveidota ar Rīcības kodeksa 7. panta 1. punktu.  
 
Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7. panta 2. un 3. punktu savu pilnvaru sākumā Parlamenta 
priekšsēdētājs ieceļ komitejā piecus pastāvīgos locekļus no Konstitucionālo jautājumu 
komitejas un Juridiskās komitejas deputātu vidus, pienācīgi ņemot vērā viņu pieredzi un 
raugoties, lai būtu panākts politisko spēku līdzsvars. 
 
Padomdevējas komitejas pastāvīgie locekļi, kurus priekšsēdētājs iecēlis 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 Parlamenta priekšsēdētājs ieceļ arī rezerves locekļus no katras 
politiskās grupas, kas nav pārstāvēta ar Padomdevējas komitejas pastāvīgo locekli. Tie ir:  
 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Somija), 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Itālija),  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, Beļģija). 

 
 
2.2. Priekšsēdētājs 
 
Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7.  panta 2. punkta otro daļu katrs Padomdevējas komitejas 
pastāvīgais loceklis rotācijas kārtībā sešus mēnešus darbojas kā Komitejas priekšsēdētājs. 
Komitejas reglamenta 3. pantā precizēts, ka principā rotācijas secība ir lejupejoša un izriet 
no politisko grupu lieluma.  
 
2019. gada pirmajā pusē Padomdevējas komitejas priekšsēdētāji bija: J. M. CAVADA līdz 
marta beigām un J. MAŠTÁLKA no aprīļa līdz jūnija beigām. 
 
 
2.3. 2019. gadā notikušās sanāksmes 
 
Padomdevēja komiteja 2019. gada pirmajā pusē tikās 6 reizes.  
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Padomdevējas komitejas 2019. gada sanāksmju kalendārs  

 
Pirmdien, 14. janvārī1 
Otrdien, 22. janvārī 
Otrdien, 26. februārī2 
Otrdien, 19. martā3 
Otrdien, 9. aprīlī4 
Otrdien, 4. jūnijā 
Ceturtdien, 13. jūnijā5 
 

 
  

 
 
2.4. Uzdevumi 
 
Padomdevēja komiteja 
 

 Sniedz norādījumus deputātiem par Rīcības kodeksa noteikumu 
interpretēšanu un piemērošanu.  

 
Saskaņā ar Rīcības kodeksa 7.  panta 4. punktu pirmo daļu Padomdevēja komiteja 
30 kalendāro dienu laikā sniedz norādījumus, par kuriem ir pārliecināta. Deputātam, kurš 
lūdz komitejai norādījumus, ir tiesības paļauties uz tiem. 
 
 

 Izvērtē varbūtējos Rīcības kodeksa pārkāpumus un iesaka Parlamenta 
priekšsēdētājam, kādus iespējamos pasākumus veikt. 

 
Izvērtējums notiek pēc Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma saskaņā ar Rīcības kodeksa 
7. panta 4. punkta otro daļu un 8. pantu. 
 
Izņemot acīmredzami ļaunprātīgus procedūras izmantošanas gadījumus, ja ir pamats 
uzskatīt, ka Parlamenta deputāts varētu būt pārkāpis Rīcības kodeksu, Parlamenta 
priekšsēdētājs nodod lietu Padomdevējai komitejai. Padomdevēja komiteja izvērtē 
iespējamā pārkāpuma apstākļus un var uzklausīt attiecīgo deputātu. Komiteja sniedz 
Parlamenta priekšsēdētājam ieteikumu par iespējamu lēmumu.  
 
Ja Parlamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā šo ieteikumu, secina, ka attiecīgais deputāts 
patiešām ir pārkāpis Rīcības kodeksu, viņš pieņem argumentētu lēmumu, kurā nosaka 
sankciju atbilstoši Reglamenta 166. pantam. 
 
 
2.5. Gada laikā paveiktais darbs 
 

                                                
1 Ārkārtas sanāksme. 
2 Sanāksme tika atcelta, jo nebija kvoruma. 
3 Organizatorisku iemeslu dēļ sanāksme tika pārcelta uz 20. martu.  
4 Organizatorisku iemeslu dēļ sanāksme tika pārcelta uz 4. aprīli.  
5 Ārkārtas sanāksme. 
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2.5.1. Iespējamie Rīcības kodeksa pārkāpumi 
 
2019. gada pirmajā pusē Padomdevēja komiteja skatīja divas lietas par iespējamiem Rīcības 
kodeksa pārkāpumiem, kas skāra piecus deputātus. 
 
Pirmo lietu, kurā iesaistīti četri deputāti, kas nebija ievērojuši pienākumu sniegt informāciju 
par atsevišķām darbībām, kas veiktas bez atlīdzības, priekšsēdētājs nodeva Padomdevējai 
komitejai 2018. gada beigās, taču izvērtēšana notika 2019. gadā. Padomdevēja komiteja 
uzskata, ka neiesniedzot atjauninātu finansiālo interešu deklarāciju Rīcības kodeksa 4. panta 
1. punktā noteiktajā termiņā, deputāti patiešām ir pārkāpuši Rīcības kodeksu, bet, tā kā 
deklarācija beigu beigās, kaut ar novēlošanos, tika iesniegta, nekāda tālāka rīcība šajā lietā 
nav nepieciešama. 
 
Otra komitejai nodotā lieta bija saistīta ar to, ka deputāts nebija iesniedzis pārskatītu 
finansiālo interešu deklarāciju, kurā iekļautas ziņas par viņa atrašanos uzņēmuma valdē, 
līdzdalību uzņēmumā vai partnerībā un finansiālu palīdzību, kas saņemta saskaņā ar Rīcības 
kodeksa 4. panta 2. punkta d), f) un g) apakšpunktu, un noteiktajā termiņā nebija iesniedzis 
deklarāciju par dalību trešās personas organizētā pasākumā, kas bija jāiesniedz saskaņā ar 
Rīcības kodeksa 5. panta 3. punktu un tā īstenošanas noteikumu 2. nodaļu. Padomdevēja 
komiteja secināja, ka deputāts ir izdarījis nopietnu Rīcības kodeksa pārkāpumu un ka šim 
gadījumam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. 
 
 
 

2.5.2. Norādījumi par Rīcības kodeksa interpretēšanu un piemērošanu 
 
Šajā periodā Padomdevēja komiteja saņēma vienu oficiālu, saskaņā ar 7. panta 4. punkta 
pirmo daļu iesniegtu pieprasījumu sniegt norādījumus par to, kā interpretēt un īstenot Rīcības 
kodeksu.  
 
Tas bija pieprasījums sniegt norādījumus saistībā ar iespējamu interešu konfliktu, kas varētu 
rasties, ja deputāts savus pašreizējos amatus EP apvienotu ar neatalgotu ievēlēta 
priekšsēdētāja amatu industrijas konkurētspējas jomā aktīva pētniecības centra un 
asociācijas valdē. Padomdevēja komiteja norādīja uz piemērojamajiem noteikumiem un 
ieteica deputātam vai nu nekandidēt uz šo amatu, vai arī izstāties no komitejām, kurās viņš 
pašlaik darbojas. 
 
Turklāt visu šo periodu sekretariāts, turpinot iedibināto praksi, atbildēja uz deputātu un viņu 
palīgu jautājumiem, lai palīdzētu viņiem pareizi piemērot Rīcības kodeksu un tā īstenošanas 
noteikumus. 
 

2.5.3. Paraugprakse 
 
Sekretariāts ir iesaistījies viedokļu apmaiņā ar Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 
Reglamenta, imunitātes un institucionālo lietu komitejas locekļiem par to, kā konsolidēt 
mehānismu PACE locekļu rīcības kodeksa īstenošanai attiecībā uz sūdzību izskatīšanas un 
apstrādes kārtību. 

 
 
2.6. Ieteikumi pirms nākamā sasaukuma  
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Padomdevējas komitejas galvenais mērķis ir palīdzēt deputātiem pildīt savus pienākumus, 
ievērojot vispārējos rīcības principus un vadoties pēc tiem, un pildīt savus pienākumus 
attiecībā uz informācijas atklāšanu.  
 
Lai mazinātu risku, ka priekšsēdētājam nāksies piemērot sankcijas, Padomdevēja komiteja 
vienmēr ir devusi priekšroku proaktīvam darbam ar deputātiem un pastāvīgi skaidrojusi 
deputātu pienākumus attiecībā uz informācijas atklāšanu, kas izriet no Rīcības kodeksa. 
Vienmēr tiek stingri ievērota konfidencialitāte.  
 
Ja attiecīgais deputāts ir nekavējoties novērsis Rīcības kodeksa pārkāpumus, iesniedzot 
pareizi aizpildītu deklarāciju, Padomdevēja komiteja līdz šim ir uzskatījusi, ka nekādi tālāki 
pasākumi nav vajadzīgi.  
 
Padomdevēja komiteja mudina jaunajā Parlamenta sasaukumā šo praksi saglabāt.  
 
Padomdevēja komiteja uzsver, ka ir jāpalielina deputātu informētība, lai viņi varētu pilnībā 
un pārredzami pildīt savas saistības, kas izriet no Rīcības kodeksa. Ir īpaši svarīgi jaunā 
sasaukuma sākumā sniegt informāciju (sk. tālāk) un norādījumus.  
 
Attiecībā uz jautājumu par interešu konfliktiem Rīcības kodeksa 3. pantu izpratnē 
Padomdevēja komiteja uzskata, ka, lai gan deputātam pašam ir pienākums novērtēt, vai 
pastāv kāda personiska ieinteresētība un vai tas varētu ietekmēt Eiropas Parlamenta deputāta 
pienākumu pildīšanu, prasības attiecībā uz objektivitāti, kas jāizpilda Eiropas Parlamenta 
deputātiem, būtu vēl vairāk jāprecizē un jāpadara stingrākas. 
 
 
 
3. AR RĪCĪBAS KODEKSU SAISTĪTĀS DARBĪBAS  
 
3.1. 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 detalizētas finansiālo interešu 
deklarācijas, kurā informācija norādīta precīzi, iesniegšanu 30 dienu laikā pēc stāšanās 
amatā. 2019. gada pirmajā pusē visi jaunpienākušie deputāti finansiālo interešu deklarāciju 
iesniedza 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.  Šā pienākuma 
rezultātā priekšsēdētājam pirmajā pusgadā tika iesniegtas 26 atjauninātas deklarācijas.  
 
Par deputātu, kas vēlēšanās, kuras notika no 23. līdz 26. maijam ievēlēti Parlamenta devītajā 
sasaukumā, iesniegtajām sākotnējām un pārskatītajām deklarācijām informācija tik sniegta 
gada ziņojumā par 2019. gada otro pusgadu. 
 
 
3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra 
 
Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 9. pantā ir izklāstīti noteikumi par kontroles 
procedūru, kas attiecībā uz deputātu finansiālo interešu deklarācijām jāveic kompetentajam 
dienestam. 
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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 reaģēt. Ja sniegtie 
paskaidrojumi uzskatāmi par nepietiekamiem un ar pārbaudi lieta nav atrisināta, par tālāko 
rīcību lemj priekšsēdētājs.  
 
Visa gada garumā kontroles procedūru vienlīdz piemēro jaunajām deklarācijām, ko iesniedz 
jaunpienākušie deputāti, kuri sāk pildīt deputāta pilnvaras sasaukuma laikā, un grozītajām 
deklarācijām.   
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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 
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Jūs esat personīgi atbildīgs par finansiālo interešu 
deklarācijas iesniegšanu, kurā precīzi norādīta 
obligātā informācija (piemēram, profesionālā 
darbība, darbība, dalība padomēs vai valdēs trīs 
gadus pirms kļūšanas par EP deputātu un 
konkrētajā brīdī, līdzdalība uzņēmumā vai 
partnerībā, saņemtā finansiālā palīdzība un 
ienākumu kategorija). Jūs varat brīvi norādīt 
jebkādu papildu informāciju. 

 

Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām sākotnējā 
deklarācija ir jāiesniedz līdz pirmās plenārsēdes 
beigām (vai 30 dienu laikā pēc EP deputāta 
pilnvaru termiņa sākuma, ja tas notiek Parlamenta 
sasaukuma laikā). 

Ja jūsu situācija mainās, līdz nākamā mēneša 
beigām jums jāiesniedz pārskatīta deklarācija.  

 

Aizpildot deklarāciju MEP Portālā (vai Word 
veidlapu). 

Jums tā ir jāizdrukā un parakstīts oriģināls 
jānosūta Deputātu administrācijas nodaļai (PHS 
07B019 Briselē vai LOW H00057 Strasbūras sesiju 
laikā). 

 

Kamēr nebūs iesniegta finansiālo interešu 
deklarācija, jūs nevarēs ievēlēt amatā Parlamentā 
vai tā struktūrās, iecelt par referentu, jūs 
nevarēsiet būt oficiālas delegācijas loceklis un 
piedalīties iestāžu sarunās. 

 
Finansiālo  

interešu  
deklarācija 

 
   
 
 
 
 

 
Kad? 

 
 
 
 
 
 
 

Kā? 
 
 
 
 
 
 
 

Kas notiek, ja jūs to 
neiesniedzat? 

 
 
 
 

 
 

Lai nodrošinātu pārredzamību, Rīcības kodekss finansiālo interešu un interešu konfliktu 
jomā un tā Īstenošanas noteikumi nosaka, ka jums jādara publiski pieejama šāda 
informācija: 
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Ja piedalāties pasākumā, ko organizē cilvēki vai 
organizācijas ārpus EP oficiālo delegāciju loka, 
jums ir jāiesniedz “Deklarācija par deputātu dalību 
trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu 
uzaicinājuma”, ja: 

- jūsu ceļa, izmitināšanas un/vai uzturēšanās 
izdevumus kāds apmaksā vai atlīdzina (izņemot 
atsevišķas kategorijas: ES iestādes, dalībvalstu 
iestādes, starptautiskās organizācijas, politiskās 
partijas utt.).  

 

Ne vēlāk kā tā mēneša pēdējā dienā, kas seko 
pēdējai apmeklētā pasākuma dienai (piemēram, 
30. aprīlī, ja pasākums notika 14. martā). 

 

Aizpildot deklarāciju MEP Portālā (vai izpildot 
Word veidlapu), kurā iekļauta prasītā informācija, 
tostarp:   

- atklāts maksātājs; 
- norādīts, kādas izmaksas segtas un vai tās 
segtas pilnībā vai daļēji; 
- pasākuma veids un programma. 

Jums tā ir jāizdrukā un parakstīts oriģināls 
jānosūta Deputātu administrācijas nodaļai (PHS 
07B019 Briselē vai LOW H00057 Strasbūras sesiju 
laikā). 

 

    

 
Deklarācija  

par  
dalību pasākumā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kad? 
 
 
 
 
 

Kā? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jūsu finansiālo interešu deklarācijas un 
dalības pasākumos deklarācijas tiks 
publicētas jūsu deputāta profilā Europarl
vietnē. 
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Ja, pārstāvot Parlamentu oficiālā statusā 
(piemēram, kā priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieks, kvestors, komitejas vai delegācijas 
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks), 
saņemat kādu dāvanu, jums par to jāinformē 
priekšsēdētājs un jānorāda dāvinātājs, saņemšanas 
datums un aptuvena dāvanas vērtība. 

Dāvana jānodod Deputātu administrācijas nodaļai 
(Briselē PHS 07B019 vai LOW H00057 Strasbūras 
sesiju laikā), kur tā tiks reģistrēta.  

 

Ne vēlāk kā tā mēneša pēdējā dienā, kas seko 
dāvanas saņemšanas dienai. 

 

Izmantojot attiecīgo Word veidlapu. 

 

Ja jums ir personiska ieinteresētība, kas varētu 
nelabvēlīgi ietekmēt jūsu pienākumu izpildi, un jūs 
nevarat situāciju atrisināt: 

        - paziņojiet rakstveidā par to priekšsēdētājam; 

- dariet to zināmu pirms uzstāšanās vai 
balsošanas. 

 

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar 
AdminMEP@europarl.europa.eu  

Veicot savus pienākumus, jūs varat pieņemt 
tikai tādas dāvanas vai veltes, kuru vērtība 
nepārsniedz 150 € un kas pasniegtas saskaņā 
ar pieklājības normām. 

    

 
Dāvanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kad? 
 
 

Kā? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interešu konflikts 
 
 
 
 
 

 

Visos jautājumos, kas saistīti ar Rīcības kodeksu, jūs varat lūgt norādījumus 
Padomdevējai komitejai deputātu rīcības jautājumos. Šī komiteja ievēro 
konfidencialitāti. Ja EP priekšsēdētājs secina, ka esat pārkāpis rīcības kodeksu, viņš var 
pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka sankcijas. 


