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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O
FINANČNÝCH ZÁUJMOCH POSLANCA

V SÚLADE PRÍLOHOU I ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO PARLAMENTU –
KÓDEX SPRÁVANIA POSLANCOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU V OBLASTI FINANČNÝCH ZÁUJMOV A KONFLIKTOV ZÁUJMOV

PREDLOŽIŤ PREDSEDOVI DO KONCA PRVEJ SCHÔDZE PO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU ALEBO DO 30
DNÍ OD ZAČATIA VÝKONU MANDÁTU V PARLAMENTE POČAS FUNKČNÉHO OBDOBIA A DO 30 DNÍ PO KAŽDEJ ZMENE.

Priezvisko: Sulík

Meno: Richard

Podpísaný/-á a plne oboznámený/-á s rokovacím poriadkom vrátane priloženého kódexu správania
poslancov

týmto čestne vyhlasujem:

(A) „Podľa článku 4 ods. 2 písm. a) kódexu správania uvádzam pracovné činnosti, ktoré som
vykonával počas troch rokov pred nástupom do Parlamentu, ako aj svoje členstvo za to isté obdobie
v akýchkoľvek výboroch alebo správnych radách podnikov, mimovládnych organizácií, združení
alebo iných subjektov s právnou subjektivitou:“

Kategórie príjmov 2Pracovná činnosť alebo členstvo 1

1 2 3 4

1. poslanec NR SR X

2.     

3.     

4.     

5.     

1 Pracovná činnosť vykonávaná/členstvo počas troch rokov pred súčasným funkčným obdobím. Poslanci zvolení na
viaceré po sebe nasledujúce obdobia mandátu by mali uviesť, že počas týchto troch rokov boli poslancami.
2 Všetky pravidelné príjmy, ktoré poslanci získavajú v súvislosti s každou položkou, treba zaradiť do jednej z týchto
kategórií:
1. od 500 do 1000 EUR v hrubom mesačne;
2. od 1001 do 5000 EUR v hrubom mesačne;
3. od 5001 do 10.000 EUR v hrubom mesačne;
4. viac ako 10 000 EUR v hrubom mesačne.
Príjmy v inej mene ako euro sa prevedú do meny euro a v tejto mene sa deklarujú, pričom sa použije výmenný
kurz platný v deň, keď je vyhlásenie predkladané. Akýkoľvek iný príjem, ktorý sa poslancovi vypláca v súvislosti s
jednotlivými položkami uvedenými vo vyhlásení, sa vypočítava na ročnom základe, vydelí sa dvanástimi a zaradí sa
do jednej z uvedených kategórií. Ak je celková suma pravidelného alebo iného príjmu nižšia ako strop kategórie 1, t.
j. ako 500 EUR v hrubom mesačne, alebo ak sa uvádza pracovná činnosť, členstvo, činnosť, podiel alebo partnerstvo
bez finančnej odmeny, nie je nutné uviesť kategóriu.
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(B) „Podľa článku 4 ods. 2 písm. b) kódexu správania a článku 2 vykonávacích predpisov k štatútu
poslancov uvádzam plat, ktorý dostávam za vykonávanie mandátu v inom parlamente:“3

Mandát Výška platu

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) „Podľa článku 4 ods. 2 písm. c) kódexu správania oznamujem, že súbežne so svojím mandátom
vykonávam pravidelnú zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná
osoba:“

Kategórie príjmov 2Činnosť

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 V súlade s článkom 2 vykonávacích predpisov k štatútu poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. C159, 13.7.2009,
C/01) je nutné uviesť presnú výšku platu.
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(D) „Podľa článku 4 ods. 2 písm. d) kódexu správania oznamujem, že som členom výborov alebo
správnych rád podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo iných subjektov s právnou
subjektivitou alebo vykonávam inú podobnú vonkajšiu činnosť, platenú alebo neplatenú:“

Kategórie príjmov 2Členstvo alebo činnosť

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

(E) „Podľa článku 4 ods. 2 písm. e) kódexu správania uvádzam platenú príležitostnú vonkajšiu
činnosť (vrátane písomnej tvorby, prednášok alebo znalectva) v prípade, že celková výška odmeny
je vyššia ako 5 000 EUR za kalendárny rok:“

Kategórie príjmov 2Príležitostná činnosť, ak je celková výška
odmeny vyššia ako 5 000 EUR za kalendárny
rok: 1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F) „Podľa článku 4 ods. 2 písm. f) kódexu správania uvádzam podiel v spoločnosti alebo účasť
na partnerstve, v súvislosti s ktorým (s ktorou) by mohlo dôjsť k vplyvu na verejnú politiku alebo
ktorý (ktorá) mi umožňuje významný vplyv na činnosť daného subjektu:“

Kategórie príjmov 2Podiel alebo
partnerstvo, ktoré
by mohli ovplyvniť
verejnú politiku

Podiel, ktorý poskytuje
významný vplyv

1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G) Oznamujem každú finančnú, personálnu alebo inú materiálnu podporu, ktorá je nad rámec
podpory poskytovanej Parlamentom a ktorú mi v súvislosti s mojimi politickými aktivitami
poskytli tretie strany:

1. finančná:

(*) poskytol/-a

2. personálna:

(*) poskytol/-a

3. materiálna:

(*) poskytol/-a

(*) Identita dotknutej tretej strany/tretích strán.

(H) Oznamujem všetky iné finančné záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť výkon mojich funkcií:

Finančné záujmy:

1.

2.

3.
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(I) Ďalšie informácie, ktoré chcem uviesť:

mesačné splátky z predaja spoločnosti do roku 2027 (v kategórii č. 4).

Dátum: 17/06/2014 Podpis:



6/6 SK

ZA INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ JE VÝLUČNE A OSOBNE
ZODPOVEDNÝ POSLANEC. INFORMÁCIE MUSIA BYŤ AKTUALIZOVANÉ

PRI KAŽDEJ ZMENE SITUÁCIE POSLANCA V SÚLADE S ČLÁNKOM
4 KÓDEXU SPRÁVANIA POSLANCOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Toto vyhlásenie bude uverejnené na internetových stránkach Parlamentu.

V ELEKTRONICKEJ FORME ZASLAŤ NA ADRESU: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

PODPÍSANÝ ORIGINÁL ZASLAŤ NA ADRESU:

EURÓPSKY PARLAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Právne oznámenie: Oddelenie administratívy poslancov je kontrolórom údajov v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001
(Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1)a rozhodnutia Predsedníctva z 22. júna 2005 o vykonávaní týchto pravidiel (Ú. v. EÚ
C308, 6.12.2005, s. 1).


