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IZJAVA O FINANČNIH INTERESIH POSLANCEV
SKLADNO S PRILOGO 1 POSLOVNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA O

KODEKSU RAVNANJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA V ZVEZI S FINANČNIMI INTERESI IN NAVZKRIŽJI INTERESOV
KI SE PREDLOŽI PREDSEDNIKU DO KONCA PRVEGA DELNEGA ZASEDANJA PO VOLITVAH V EVROPSKI PARLAMENT ALI V 30

DNEH PO PREVZEMU POSLANSKE FUNKCIJE MED ZAKONODAJNIM OBDOBJEM TER V 30 DNEH PO NASTOPU VSAKE SPREMEMBE.

Priimek: Vajgl

Ime: Ivo

Podpisani ob popolnem upoštevanju Poslovnika, vključno s kodeksom ravnanja za poslance,
priloženim Poslovniku,

izjavljam, da:

(A) „Skladno s členom 4(2)(a) kodeksa ravnanja izjavljam, da sem v treh letih pred nastopom
funkcije v Parlamentu opravljal naslednje poklicne dejavnosti in sodeloval v naslednjih upravnih
odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij ali drugih pravnih oseb:“

Kategorije prihodkov 2Poklic ali članstvo 1

1 2 3 4

1. Poslanec v Evropskem parlamentu X

2.     

3.     

4.     

5.     

1 Poklic/članstvo poslanca v treh letih pred sedanjim parlamentarnim obdobjem. Poslanci, ki so bili izvoljeni za več
zaporednih mandatov, bi morali izjaviti, da so v teh treh letih opravljali poslansko funkcijo.
2 Redna plačila, ki jih poslanec prejema v zvezi z vsako navedeno točko, se razvrstijo v eno od naslednjih kategorij:
1. od 500 EUR do 1000 EUR bruto na mesec;
2. od 1001 EUR do 5000 EUR bruto na mesec;
3. od 5001 EUR do 10.000 EUR bruto na mesec;
4. več kot 10.000 EUR bruto na mesec.
Dohodki v valuti, ki ni evro, se preračunajo in izrazijo v evrih po menjalnem tečaju, ki velja na dan predložitve izjave.
Vsa druga plačila, ki jih poslanec prejema, prijavljena v skladu z vsako točko, se izračunajo letno, delijo z dvanajst in
nato uvrstijo v eno od zgoraj naštetih kategorij. Če je znesek rednih ali drugih plačil nižji od spodnje meje kategorije 1,
tj. nižji od 500 EUR bruto mesečno, ali če poslanec za navedeno poklicno dejavnost, članstvo, dejavnost, sodelovanje
ali partnerstvo ne prejema plačila, mu kategorije ni treba navesti.
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(B)  „Skladno s členom 4(2)(b) kodeksa ravnanja in člena 2 izvedbenih ukrepov za statut poslancev
Evropskega parlamenta izjavljam, da za opravljanje mandata v drugem parlamentu prejemam
naslednja nadomestila:“3

Mandat Znesek nadomestila

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C)  „Skladno s členom 4(2)(c) kodeksa ravnanja izjavljam, da ob svoji poslanski funkciji
opravljam naslednje redno plačane dejavnosti, ne glede na to, ali gre za zaposlitev ali samostojen
poklic:“

Kategorije prihodkov 2Dejavnost

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 Skladno s členom 2 izvedbenih ukrepov za statut poslancev Evropskega parlamenta (UL C 159, 13.7.2009, C.1.)
se navede natančen znesek nadomestila.
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(D)  „Skladno s členom 4(2)(d) kodeksa ravnanja izjavljam, da sodelujem v naslednjih upravnih
odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb
oziroma opravljam druge zunanje dejavnosti, ne glede na to, ali za to prejemam plačilo:“

Kategorije prihodkov 2Članstvo ali dejavnost

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

(E)  „Skladno s členom 4(2)(e) kodeksa ravnanja izjavljam, da opravljam naslednje druge občasno
plačane zunanje dejavnosti (vključno s pisanjem, sodelovanjem na konferencah ali izvedenskimi
storitvami), če skupno plačilo presega 5000 EUR v koledarskem letu:“

Kategorije prihodkov 2Občasna dejavnost, če skupno plačilo presega
5000 EUR v koledarskem letu

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F)  „Skladno s členom 4(2)(f) kodeksa ravnanja izjavljam, da sodelujem v naslednjih družbah ali
partnerstvih, ki imajo možne posledice na javno politiko ali zaradi katerih bi lahko imel vpliv na
delovanje teh pravnih oseb:“

Kategorije prihodkov 2Sodelovanje ali
partnerstvo z možnimi
posledicami na javno
politiko

Sodelovanje z vplivom

1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G)  Podajam izjavo o kakršno koli podpori, bodisi finančni bodisi v obliki osebja ali stvari, ki jo
prejemam poleg sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mi jo v zvezi z mojo politično dejavnostjo
nudijo tretje osebe, katerih identiteta se razkrije.

1. finančna podpora:

(*) od:

2. podpora v obliki osebja:

(*) od:

3. podpora v obliki stvari:

(*) od:

(*) Identiteta tretje (tretjih) zadevne (zadevnih) strani.

(H)  Prijavljam druge finančne interese, ki bi lahko vplivali na opravljanje moje poslanske funkcije:

Finančni interesi:

1.

2.

3.
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(I)  Poleg tega želim navesti še naslednje podatke:

Datum: 10/06/2014 Podpis:
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ZA IZJAVE V TEM DOKUMENTU SO ODGOVORNI IZKLJUČNO IN OSEBNO POSLANCI
SAMI, PO NASTOPU VSAKE SPREMEMBE PA MORAJO IZJAVE SPREMENITI SKLADNO

S ČLENOM 4 KODEKSA RAVNANJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA.

Izjava bo objavljena na domači strani Parlamenta.

POSLATI PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

PODPISANI IZVIRNIK POSLATI NA NASLOV:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Pravno obvestilo: Upravljavec obdelave podatkov je administrativni oddelek za poslance smislu Uredbe (ES) št.
45/2001 (UL L 8, 12.1.2001, str. 1) in sklepa predsedstva z dne 22. junija 2005 o izvedbenih pravilih v zvezi s to
uredbo (UL C 308, 6.12.2005, str. 1).


