
PŘÍLOHA I

KODEX CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V 
SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ

Článek 1

Základní zásady

1. Poslanci Evropského parlamentu při výkonu svých povinností:

a) dbají následujících obecných zásad chování a dodržují je: nezainteresovanost, 
bezúhonnost, transparentnost, náležitá péče, čestnost, odpovědnost a respektování 
dobré pověsti Parlamentu,

b) jednají výhradně v obecném zájmu a nezískávají jakoukoli přímou či nepřímou 
finanční výhodu nebo jinou odměnu ani neusilují o její získání.

Článek 2

Základní povinnosti poslanců

Poslanci Evropského parlamentu při výkonu své funkce:

a) neuzavřou žádnou dohodu, jež by je zavazovala jednat či hlasovat v zájmu jiné 
fyzické nebo právnické osoby a jež by omezovala jejich svobodu hlasování, která je 
zakotvena v článku 6 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a v článku 2 statutu poslanců 
Evropského parlamentu,

b) nežádají, nepřijímají ani nezískávají žádnou přímou či nepřímou výhodu nebo jinou 
peněžní či nepeněžní odměnu výměnou za konkrétní chování poslance v rámci jeho 
parlamentní činnosti a vědomě se snaží vyhýbat jakékoli situaci, která by mohla 
působit dojmem podplácení, úplatkářství nebo nevhodného ovlivňování;

c) neprovádějí placenou profesionální lobbistickou činnost, která má přímou spojitost 
s rozhodovacím procesem Unie.

Článek 3

Střety zájmů

1. Ke střetu zájmů dochází, pokud má poslanec Evropského parlamentu osobní zájem, jenž by 
mohl nevhodně ovlivňovat výkon jeho povinností jakožto poslance. Ke střetu zájmů nedochází, 
pokud získá poslanec výhodu pouze na základě toho, že patří k obyvatelstvu jako celku nebo k 
široké kategorii osob.

2. Každý poslanec, který zjistí, že u něj dochází ke střetu zájmů, neprodleně učiní kroky 
nezbytné k nápravě této situace v souladu se zásadami a ustanoveními tohoto kodexu chování. 
Pokud poslanec není schopen střet zájmů vyřešit, oznámí  to písemně předsedovi Parlamentu. V 
případě nejasností se může poslanec obrátit na poradní výbor pro chování poslanců zřízený podle 
článku 7 a požádat jej důvěrně o stanovisko.

3. Aniž je dotčen odstavec 2, zveřejní poslanci před vystoupením nebo hlasováním na 
plenárním zasedání nebo v některém z orgánů Parlamentu, či jsou-li navrženi na zpravodaje, 
jakýkoli skutečný nebo případný střet zájmů v souvislosti s projednávanou problematikou, pokud 



není tento střet zájmů zjevný z informací uvedených v prohlášení podle článku 4. Toto oznámení 
učiní písemně nebo ústně předsedovi v průběhu dotčené parlamentní rozpravy.

Článek 4

Prohlášení poslanců Evropského parlamentu

1. V zájmu transparentnosti poslanci Evropského parlamentu předloží na vlastní odpovědnost 
předsedovi Parlamentu prohlášení o finančních zájmech, a to před koncem prvního dílčího 
zasedání následujícího po volbách do Evropského parlamentu (nebo do 30 dnů poté, co v průběhu 
volebního období zahájí výkon mandátu v Parlamentu). Prohlášení předloží na formuláři přijatém 
předsednictvem podle článku 9. O veškerých změnách, které se dotýkají  tohoto prohlášení, 
informují předsedu Parlamentu do konce měsíce následujícího po okamžiku, kdy ke změně došlo.

2. V prohlášení o finančních zájmech jsou přesným způsobem uvedeny tyto informace:

a) profesní činnosti, které poslanec vykonával v posledních třech letech před 
zahájením výkonu mandátu v Parlamentu, a jeho členství v témže období ve 
výborech nebo správních radách podniků, nevládních organizací, sdružení nebo 
jiných organizací s právní subjektivitou,

b) jakákoli odměna získaná za výkon mandátu v jiném parlamentu,

c) jakákoli pravidelná výdělečná činnost vykonávaná poslancem souběžně s výkonem 
mandátu, a to jak v pozici zaměstnance, tak v pozici osoby samostatně výdělečně 
činné,

d) členství ve výborech nebo správních radách podniků, nevládních organizací, 
sdružení a jiných organizací s právní subjektivitou nebo jakákoliv jiná vedlejší 
činnost, kterou poslanec vykonává, bez ohledu na to, zda jsou výdělečné nebo 
nevýdělečné,

e) jakákoli příležitostná výdělečná vedlejší činnost (včetně autorských prací, 
přednášek nebo poskytování odborného poradenství), pokud celková odměna za 
veškerou příležitostnou externí činnost poslance přesáhne 5 000 EUR za kalendářní 
rok,

f) podíl v podniku nebo v obchodním partnerství, pokud může mít dopad na veřejnou 
politiku nebo pokud tento podíl danému poslanci umožňuje významně ovlivňovat 
záležitosti dotčeného subjektu,

g) jakákoli finanční, personální nebo materiální podpora, které se poslanci dostává 
vedle prostředků poskytovaných Parlamentem a kterou mu v souvislosti s jeho 
politickou činností poskytují třetí osoby, jejichž totožnost musí být uvedena,

h) jakékoli další finanční zájmy, které by mohly ovlivnit výkon mandátu poslance.

U každého bodu prohlášení v souladu s prvním pododstavcem poslanec v náležitých případech 
uvede, zda za tuto činnost pobíral peněžitou odměnu; v případě písmen a), c), d), e) a f) poslanci 
uvedou rovněž jednu z těchto příjmových kategorií:

– činnost vykonávaná bez odměny,

– 1 až 499 EUR měsíčně,

– 500 až 1 000 EUR měsíčně,



– 1 001 až 5 000 EUR měsíčně,

– 5 001 až 10 000 EUR měsíčně,

– více než 10 000 EUR měsíčně, s uvedením nejbližších 10 000 EUR.

Veškeré příjmy, které poslanec obdrží v souvislosti s jednotlivými body prohlášení podle prvního 
pododstavce, ale nikoli pravidelně, se vypočítají na ročním základě, vydělí dvanácti a zařadí do 
jedné z kategorií uvedených ve druhém pododstavci.

3. Informace poskytnuté předsedovi Parlamentu podle tohoto článku se zveřejňují na 
internetových stránkách Parlamentu tak, aby byly snadno přístupné.

4. Pokud poslanec nepředložil prohlášení o finančních zájmech, nemůže být zvolen do žádné 
funkce v Parlamentu nebo v jeho orgánech, nemůže být jmenován zpravodajem, ani se nemůže 
účastnit oficiální delegace či interinstitucionálních jednání.

5. Pokud předseda obdrží informace, na jejichž základě se může domnívat, že prohlášení o 
finančních zájmech poslance je v podstatných bodech nepřesné nebo neaktuální, může konzultovat 
poradní výbor podle článku 7 a případně poslance požádá, aby prohlášení do deseti dnů opravil. 
Předsednictvo může rozhodnout o použití odstavce 4 v případě poslance, který nevyhoví 
předsedově žádosti o opravu.

6. Zpravodajové mohou ve vysvětlujícím prohlášení své zprávy uvést dobrovolně seznam 
zástupců zájmových skupin, s nimiž záležitosti související s předmětem zprávy konzultovali .

Članek 5

 Dary a obdobné požitky

1. Poslanci Evropského parlamentu nesmějí přijmout při výkonu svých povinností žádné dary 
ani obdobné požitky s výjimkou těch, jejichž přibližná hodnota je nižší než 150 EUR a jež jsou 
projevem zdvořilosti, nebo těch, které jsou jim předány jako zdvořilost při oficiálním zastupování 
Parlamentu.

2. Veškeré dary, které poslanci obdrží podle odstavce 1 při oficiálním zastupování 
Parlamentu jsou předány předsedovi Parlamentu a nakládá se s nimi podle prováděcích opatření 
stanovených předsednictvem na základě článku 9.

Působnost tohoto odstavce, zejména pravidel pro zajištění transparentnosti, je přesně vymezena v 
prováděcích opatřeních stanovených předsednictvem na základě článku 9.

Članek 6 

Činnosti bývalých poslanců 

Bývalí poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou profesionálně zapojeni do lobování nebo 
zastupování přímo spojeného s rozhodovacím procesem Unie, by o této skutečnosti měli 
informovat Evropský parlament a nesmí po celou dobu svého zapojení do této činnosti využívat 

                                 Viz rozhodnutí předsednictva ze dne 12. září 2016 o provádění 
interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti.                            
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3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na úhradu cestovních výdajů a výdajů na 
ubytování a pobyt poslanců ani na přímé platby za tyto výdaje od třetích osob v případě, že se 
poslanci účastní na základě pozvání a v rámci výkonu svých povinností jakýchkoli událostí 
pořádaných třetími osobami.
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zázemí poskytovaného bývalým poslancům podle pravidel, která pro tyto účely stanovilo 
předsednictvo .

Članek 7 

Poradní výbor pro chování poslanců 

1. Zřizuje se poradní výbor pro chování poslanců (dále jen „poradní výbor“).

2. Poradní výbor se skládá z pěti členů jmenovaných předsedou Parlamentu na začátku jeho 
funkčního období z řad členů Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru pro právní záležitosti, 
přičemž se zohlední zkušenosti poslanců a politická vyváženost.

Každý člen poradního výboru vykonává na základě rotačního systému po dobu šesti měsíců funkci 
předsedy.

3. Předseda Parlamentu na začátku svého funkčního období jmenuje rovněž náhradníky 
poradního výboru, a to jednoho poslance z každé politické skupiny, která není v poradním výboru 
zastoupena.

V případě údajného porušení kodexu chování ze strany poslance, jehož politická skupina není 
v poradním výboru zastoupena, jedná příslušný náhradník při posuzování údajného porušení 
kodexu jako šestý řádný člen poradního výboru.

4. Na žádost poslance poskytne poradní výbor dotčenému poslanci poradenství ohledně 
výkladu a uplatňování ustanovení kodexu chování, a to důvěrně a do 30 kalendářních dnů. 
Dotčený poslanec má právo se na poskytnutou radu odvolávat.

Na žádost předsedy Parlamentu posuzuje poradní výbor také případy údajného porušení kodexu 
chování a poskytuje předsedovi Parlamentu rady týkající se přijetí vhodných opatření.

5. Poradní výbor může po konzultaci s předsedou Parlamentu požádat o externí odbornou 
radu.

6. Poradní výbor zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti.

Članek 8 

 Postupy při případném porušení kodexu chování

1. Existují-li důvody domnívat se, že některý poslanec Evropského parlamentu mohl porušit 
kodex chování, předá předseda Parlamentu záležitost poradnímu výboru s výjimkou zjevně 
neopodstatněných případů.

2. Poradní výbor přezkoumá okolnosti údajného porušení a může dotčeného poslance 
vyslechnout. Na základě závěrů ze svého šetření vydá předsedovi Parlamentu doporučení týkající 
se případného rozhodnutí.

Pokud se údajného porušení kodexu chování dopustil stálý člen nebo náhradník poradního výboru, 
zdrží se tento stálý člen nebo náhradník účasti na jednání poradního výboru o tomto údajném 
porušení.

3. Jestliže předseda Parlamentu dospěje s ohledem na toto doporučení a poté, co dotčeného 
poslance vyzve, aby se písemně vyjádřil, k závěru, že dotčený poslanec porušil kodex chování, 
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  2  Rozhodnutí  předsednictva  ze  dne  12.  dubna  1999  o  zázemí  poskytovaném  bývalým 
poslancům Evropského parlamentu.                            



přijme odůvodněné rozhodnutí o uložení sankce, které oznámí poslanci.

Sankce může spočívat v uplatnění jednoho nebo více opatření stanovených v čl. 166 odst. 3 až 5 
jednacího řádu.

4. Dotčený poslanec může podat vnitřní odvolání podle článku 167 jednacího řádu.

Članek 9 

 Provádění

Předsednictvo stanoví prováděcí opatření k tomuto kodexu chování, včetně postupu kontroly, a v 
případě potřeby aktualizuje výši částek uvedených ve článcích 4 a 5.

Předsednictvo může předkládat návrhy revize kodexu chování.


