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PRIEKŠVĀRDS 

 

 

 

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksa finansiālo interešu un interešu konfliktu 

jomā jeb Rīcības kodeksa (Eiropas Parlamenta Reglamenta I pielikums; turpmāk 

“Rīcības kodekss”) 7. panta 6. punktā ir noteikts, ka Padomdevēja komiteja deputātu 

rīcības jautājumos (turpmāk “Padomdevēja komiteja”) publicē gada ziņojumu par savu 

darbību. 

 

Tā kā 2019. gada maijā notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas, pusgada ziņojumu par 

laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 1.jūlijam pieņēma 2019. gada 20. martā. 

 

Šis pusgada ziņojums par Padomdevējas komitejas darbību aptver laikposmu no 

2019. gada 2. jūlija līdz 31. decembrim, un komiteja to pieņēma 2020. gada 4. martā. 
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Kopsavilkums 

 

Ziņojums aptver Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos darbu no 

2019. gada 2. jūlija līdz 31. decembrim. 

 

Kopš konstitutīvās sesijas, kas notika 2019. gada 11. novembrī, Padomdevēja 

komiteja saņēma vienu deputāta lūgumu sniegt norādījumus par Rīcības kodeksa 

noteikumu interpretāciju un īstenošanu. 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. 

 

Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 9. pantu attiecībā uz Rīcības kodeksu 

kompetentais administratīvais dienests (Deputātu administrācijas nodaļa 

Prezidentūras ģenerāldirektorātā, kas nodrošina sekretariāta pakalpojumus 

Padomdevējai komitejai) turpināja veikt vispārēju ticamības pārbaudi finansiālo 

interešu deklarācijām, ko deputāti bija iesnieguši Parlamenta 9. sasaukuma sākumā. 

 

Gada otrajā pusē jaunpienākušie deputāti iesniedza pavisam 8 jaunas finansiālo 

interešu deklarācijas, bet 47 deklarācijas tika atjauninātas. Tika publicētas 79 

deklarācijas par trešo personu organizētu pasākumu apmeklēšanu. 
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1.Priekšvēsture 

 

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. Saskaņā ar rīcības pamatprincipiem deputāti rīkojas 

vienīgi sabiedrības interesēs un nepieņem nekādu tiešu vai netiešu finansiālu labumu vai cita 

veida atlīdzību. 

 

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 2. panta c) punktu deputāti neiesaistās tādā apmaksātā 

profesionālā lobēšanā, kam ir tieša saikne ar Savienības lēmumu pieņemšanas procesu. 

Ierobežojumi attiecībā uz apstākļiem, kādos bijušajiem deputātiem ir tiesības veikt lobēšanas 

vai pārstāvības darbības, ir noteikti Rīcības kodeksa 6. pantā. 

 

Rīcības kodeksā ir iekļauta jēdziena „interešu konflikts” definīcija (proti, personiskas 

intereses, kas varētu deputātu mudināt neatbilstoši veikt deputāta pienākumus), un ir noteikti 

nepieciešamie pasākumi tā risināšanai. Ja deputāts nespēj atrisināt faktisko vai iespējamo 

interešu konfliktu, viņš par to rakstiski ziņo Parlamenta priekšsēdētājam. Ja šāds konflikts 

neizriet no deputāta finansiālo interešu deklarācijas, viņš atklāj arī jebkādu faktisku vai 

iespējamu interešu konfliktu pirms uzstāšanās vai balsošanas plenārsēdē vai kādā no 

Parlamenta struktūrvienībām, vai, ja viņš ir izvirzīts par referentu, saistībā ar izskatāmo 

jautājumu. 

 

Turklāt Rīcības kodeksā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par finansiālo interešu 

deklarāciju. Jo īpaši deputāti ir atbildīgi par deklarācijas iesniegšanu, kurā precīzi norādīta 

visa prasītā obligātā informācija (piemēram, par algotu vai neatalgotu darbu, darbībām, 

līdzdalībām trīs gadus pirms kļūšanas par deputātu, kā arī pilnvaru termiņa laikā, līdzdalību 

uzņēmumos, saņemto atbalstu un attiecīgo ienākumu kategoriju). Deputāti var brīvi norādīt 

jebkādu papildu informāciju. Sākotnējā deklarācija ir jāiesniedz līdz pirmās plenārsēdes 

beigām pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām vai 30 dienu laikā pēc deputāta amata pilnvaru 

uzņemšanās brīža 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. 

 

Deputātu pienākumu atklāt informāciju papildina Rīcības kodeksa īstenošanas pasākumi. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem deputātiem ir nekavējoties jādeklarē dalība pasākumos, ko 

organizē cilvēki vai organizācijas ārpus EP oficiālās delegācijas, ja viņu ceļa, izmitināšanas 

un/vai uzturēšanās izdevumus ir apmaksājuši vai atlīdzinājuši citi (izņemot noteiktas 

kategorijas: ES iestādes, dalībvalstu iestādes, starptautiskās organizācijas, politiskās partijas 

u. c.).  

 

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 izskata visus iespējamos 

Rīcības kodeksa pārkāpumus, un priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu, piemērojot kādu no 

Parlamenta Reglamenta 176. pantā minētajām sankcijām. 
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2. PADOMDEVĒJA KOMITEJAS 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 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. 

 

Parlamenta 9. sasaukuma pirmajos divarpus gados Padomdevējas komitejas pastāvīgie 

locekļi, kurus priekšsēdētājs iecēla 2019. gada 23. oktobrī, ir: 

 

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polija); 

 

 Giuliano PISAPIA (S&D, Itālija); 

 

 Karen MELCHIOR (Renew Europe, Dānija); 

 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Somija);  

 

 Geert BOURGEOIS (ECR, Beļģija). 

 

Pilnvaru termiņa sākumā priekšsēdētājs ieceļ arī vienu rezerves locekli no katras politiskās 

grupas, kas nav pārstāvēta ar Padomdevējas komitejas pastāvīgo locekli. Pašlaik rezerves 

locekļi ir:  

 

 Gerolf ANNEMANS (ID, Beļģija); 

 

 Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, Vācija). 

 

 

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 otrajā pusē D. HÜBNER bija vienīgā pastāvīgā Padomdevējas komitejas locekle, 

kas pildīja priekšsēdētājas pienākumus. 

 

 

2.3. Sanāksmes 2019. gada otrajā pusē un 2020. gadā 

 

Padomdevēja komiteja 2019. gada otrajā pusē tikās trīs reizes:  
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Sanāksmju kalendārs 2019. gada otrajā pusē 
 

Pirmdien, 11. novembrī1 

Otrdien, 3. decembrī 

Otrdien, 17. decembrī2 

 

 

  

 

 

2019. gada 11. novembra sanāksmē Padomdevēja komiteja pieņēma šādu 2020. gada 

sanāksmju kalendāru: 

 

 

 

2020. gada sanāksmju kalendārs 
 

Otrdien, 21. janvārī3 

Otrdien, 18. februārī 

Otrdien, 17. martā 

Otrdien, 21. aprīlī 

Otrdien, 26. maijā 

Otrdien, 23. jūnijā 

Otrdien, 14. jūlijā 

Otrdien, 8. septembrī 

Otrdien, 13. oktobrī 

Otrdien, 17. novembrī 

Otrdien, 8. decembrī 

 

 

 

 

 

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. 

 

                                                
1 Konstitutīvā sanāksme. 
2 Ārkārtas sanāksme. 
3 Sanāksme pārcelta uz 2020. gada 28. janvāri. 
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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 176. pantam. 

 

 

2.5. Gada otrajā pusē paveiktais darbs 

 

2.5.1. Norādījumi par Rīcības kodeksa interpretēšanu un piemērošanu 

 

2019. gada otrajā pusē Padomdevēja komiteja saņēma vienu oficiālu saskaņā ar 7. panta 

4. punkta pirmo daļu iesniegtu deputāta pieprasījumu sniegt norādījumus par to, kā 

interpretēt un īstenot Rīcības kodeksu.  

 

Lieta konkrēti attiecās uz pieprasījumu sniegt norādījumus par iespējamu interešu konfliktu, 

kas izriet no deputāta pienākumiem Parlamentā un privātas uzņēmējdarbības, ko deputāts 

veic ārpus deputāta amata pienākumu pildīšanas. Pēc tam, kad Padomdevēja komiteja bija 

lūgusi deputātu sniegt papildu pamatinformāciju, tā nolēma, atsaucoties uz piemērojamiem 

noteikumiem, ieteikt deputātam gadījumā, ja viņš tiks izvirzīts par referentu saistītā 

jautājumā, vai nu atteikties no referenta pienākumiem, vai arī apturēt privāto līdzdalību 

saistītajā uzņēmējdarbībā.  

 

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. 

 

 

3.AR RĪCĪBAS KODEKSU SAISTĪTĀS DARBĪBAS  

 

3.1. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju iesniegšana un papildināšana  

 

Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 1. punktu deputāti ir personīgi atbildīgi par detalizētas 

finansiālo interešu deklarācijas iesniegšanu līdz pirmās sesijas beigām pēc Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām vai 30 dienu laikā pēc stāšanās amatā sasaukuma laikā. 2019. gada 

otrajā pusē visi deputāti, kas tika ievēlēti 2019. gada maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā 

arī citi deputāti, kuri stājās amatā 9. sasaukuma laikā, minētajā termiņā iesniedza savas 

finansiālo interešu deklarācijas. 

 

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 otrajā pusgadā tika iesniegtas 47 atjauninātas deklarācijas.  

 

 

3.2. Deputātu finansiālo interešu deklarāciju kontroles procedūra 
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Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumu 9. pantā ir izklāstīti noteikumi par uzraudzības 

procedūru, kas attiecībā uz deputātu finansiālo interešu deklarācijām jāveic kompetentajam 

dienestam. 

 

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.  

 

Visu gadu uzraudzības procedūru piemēro jaunām deklarācijām, ko iesniedz jaunievēlētie 

deputāti, kuri stājas amatā pēc vēlēšanām, kā arī to deputātu deklarācijām, kuru pilnvaras 

sākas sasaukuma laikā. Tas attiecas arī uz deklarācijām, kurās tiek veiktas izmaiņas.   
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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 

 

Eiropas Parlaments 

Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos sekretariāts 

60, rue Wiertz 

SPAAK 07B022 

B-1047, Brisele 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

