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Článek 1 – Poradní výbor pro chování poslanců
Poradní výbor pro chování poslanců (dále jen „poradní výbor“) vykonává funkce
stanovené v článcích 7 a 8 přílohy I jednacího řádu Evropského parlamentu (Kodex
chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety
zájmů – dále jen „kodex chování“).
Článek 2 – Funkční období
Funkční období členů poradního výboru má stejné trvání jako funkční období
předsedy EP, který je jmenoval.
Článek 3 – Předseda
Každý člen poradního výboru vykonává na základě rotačního systému po dobu šesti
měsíců funkci úřadujícího předsedy. Rotace v zásadě sleduje v sestupném pořadí
velikost politických skupin členů poradního výboru.
Článek 4 – Schůze poradního výboru
1. Poradní výbor se v zásadě schází alespoň jednou měsíčně.
2. Mimořádná schůze poradního výboru může být svolána úřadujícím předsedou
nebo na žádost většiny členů poradního výboru.
3. Schůze poradního výboru jsou neveřejné.
4. Schůzí poradního výboru se mohou účastnit pouze: sekretariát poradního výboru,
určený podpůrný personál a tlumočníci.
Článek 5 – Rozhodnutí poradního výboru
1. Poradní výbor přijímá rozhodnutí na základě konsenzu. Pokud nelze konsenzu
dosáhnout, rozhoduje většinou hlasů svých členů.
2. Člen nebo členové poradního výboru, kteří nesouhlasí s doporučením poradního
výboru předsedovi EP v souvislosti s údajným porušením kodexu chování, mohou
předložit menšinové doporučení, jež je předsedovi předáno současně s většinovým
doporučením poradního výboru.
3. Ostatní rozhodnutí, která se netýkají doporučení předsedovi EP v souvislosti
s údajným porušením kodexu chování, může poradní výbor přijímat písemným
postupem. V takovém případě rozešle úřadující předseda ostatním členům
poradního výboru sdělení, které obsahuje podklady k dané záležitosti a příslušný
návrh rozhodnutí. Členové poradního výboru mají 48 hodin na to, aby navrhované
znění schválili, zamítli, nebo navrhli změny. Rozhodnutí písemným postupem se
zaznamenávají do zápisu z následující schůze poradního výboru.
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4. Výbor je usnášeníschopný, pokud se rozhodovacího procesu účastní alespoň tři
členové.
Článek 6 – Žádosti poslanců EP o poradenství
Poradní výbor odpoví do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti na veškeré žádosti
poslanců EP o poradenství ohledně výkladu a uplatňování ustanovení kodexu chování,
a to důvěrným dopisem podepsaným úřadujícím předsedou. Žádosti se u poradního
výboru podávají výhradně písemně a zasílají se na emailovou adresu výboru.
Článek 7 – Údajné porušení kodexu chování
1. Předá-li předseda EP poradnímu výboru k projednání případ údajného porušení
kodexu chování poslancem EP, jmenuje poradní výbor jednoho ze svých členů,
kterým může být i úřadující předseda, zpravodajem pro toto údajné porušení
kodexu chování. Zpravodaj není členem téže politické skupiny jako poslanec EP,
který kodex chování údajně porušil.
2. V rámci posuzování údajného porušení kodexu chování může dotyčného poslance
EP vyslechnout pouze úplný poradní výbor. Ve výjimečných případech může
poradní výbor pověřit vyslechnutím dotyčného poslance zpravodaje.
3. Zpravodaj připraví poradnímu výboru k posouzení návrh doporučení předsedovi
EP ohledně údajného porušení kodexu chování. V návrhu doporučení se uvádí
skutečnosti případu, argumenty dotčeného poslance EP, hodnocení těchto
skutečností a argumentů a vyvozený závěr. V závěru se stanoví, zda došlo
k porušení kodexu chování, a uvede se doporučení ohledně dalších možných
kroků. Závěr dále obsahuje doporučení předsedovi EP ohledně případného
rozhodnutí.
4. Pokud dotyčný poslanec EP podá podle článku 154 jednacího řádu vnitřní
odvolání, může úřadující předseda nebo zpravodaj požádat o účast na schůzi
předsednictva, na níž se bude toto odvolání projednávat.
Článek 8 – Externí odborné poradenství
Žádosti poradního výboru o externí odborné poradenství se omezují na poradenství
týkající se výkladu a uplatňování ustanovení článků 2, 3, 4 a 5 kodexu chování.
Článek 9 – Výroční zpráva
1. Poradní výbor přijímá svou výroční zprávu před třetí schůzí po skončení roku,
kterého se tato zpráva týká.
2. Výroční zpráva je zaslána všem poslancům EP a je zveřejněna na internetových
stránkách Evropského parlamentu.

