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1. Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų pateikimas

Kaip nustatyta Elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalyje, Parlamento nariai, kurie pradeda
eiti pareigas Parlamento kadencijos metu, finansinių interesų deklaracijas privalo
pateikti per 30 dienų. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Pirmininkui buvo pateikta 12 naujų
deklaracijų, visos per šiuo tikslu nustatytą terminą.

Be to, 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Parlamento nariai „praneša Parlamento
pirmininkui apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jų deklaracijai, per
30 dienų po tokio pasikeitimo dienos“. Nuo 2014 m. sausio 1 d. 41 Parlamento narys
Pirmininkui pateikė 45 atnaujintas deklaracijas. Šiuos skirtingus skaičius paaiškina
tai, kad 36 Parlamento nariai pateikė po vieną pataisytą deklaraciją, o 4 Parlamento
nariai savo atitinkamas deklaracijas atnaujino du kartus.

Šiose atnaujintose deklaracijose iš viso buvo 62 pakeitimai, t. y. kai kuriais atvejais
vieno atnaujinimo metu padaryta daugiau nei vienas pakeitimas.

Kalbant apie pakeitimų pobūdį, (D), (A) ir (I) dalys buvo keičiamos dažniausiai
– atitinkamai 23, 16 ir 9 kartus.

2. Pirmininko M. Schulzo Patariamajam komitetui pateiktų devynių
tariamo Elgesio kodekso pažeidimo atvejų išnagrinėjimas

 Atvejai, susiję su Parlamento nariais, kurie vyko į Azerbaidžaną stebėti
prezidento rinkimų

2013 m. gruodžio 5 d. laišku Pirmininkas pateikė Patariamajam komitetui prašymą
išnagrinėti visus aspektus, susijusius su aštuoniais Europos Parlamento nariais, kurie
individualiai vyko stebėti 2013 m. spalio 9 d. Azerbaidžane vykusių prezidento
rinkimų, tuo pat metu, kaip ir oficiali Europos Parlamento rinkimų stebėjimo misija,
kuriai leidimą suteikė Pirmininkų sueiga.

Gavęs Pirmininko prašymą, Patariamasis komitetas išnagrinėjo tariamų pažeidimų
aplinkybes pagal Elgesio kodekso 8 straipsnio 2 dalį. Siekdamas užtikrinti tinkamą
nagrinėjimo procesą, Patariamasis komitetas pasiūlė išklausyti visus atitinkamus
Parlamento narius; trys iš jų šį kvietimą priėmė.

Patariamasis komitetas nusprendė, kad septyniais atvejais Parlamento nariams
pavėluotai, tik Patariamajam komitetui oficialiai paprašius pasiaiškinti, pateikus
Parlamento narių kvietimo dalyvauti trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose
priėmimo deklaracijas buvo pažeistas Elgesio kodeksas, tačiau šis pažeidimas



atitaisytas pavėluotai pateikiant deklaracijas, todėl jo pasekmes galima laikyti ne
tokiomis reikšmingomis.

Remdamasis Patariamojo komiteto rekomendacijomis, Pirmininkas nusprendė, kad
šie septyni Parlamento nariai pažeidė Elgesio kodeksą, tačiau vėliau pažeidimą
atitaisė ir laikėsi kodekso, nors ir pavėluotai. Todėl Pirmininkas nusprendė nepriimti
sprendimo, kuriuo skiriama nuobauda.

Patariamasis komitetas nustatė, kad vienu atveju, kai Parlamento narys laiku pateikė
teisingą informaciją naudodamas netinkamą deklaracijos formą, Elgesio kodeksas
nebuvo pažeistas.

Patariamasis komitetas taip pat nusprendė, kad paskutiniu išnagrinėtu atveju
atitinkamas Parlamento narys savo kelionei į Azerbaidžaną negavo jokio išorinio
finansavimo, neprivalėjo pateikti su savo kelione susijusios deklaracijos, todėl Elgesio
kodekso nepažeidė.

Remdamasis Patariamojo komiteto rekomendacijomis, Pirmininkas nusprendė, kad
pastaraisiais dviem atvejais atitinkami Parlamento nariai Elgesio kodekso nepažeidė.

 Atvejis, susijęs su Parlamento nariu, kurio padėjėjas be Parlamento nario
žinios iš viso pateikė 229 pakeitimus

2013 m. gruodžio 16 d. laišku Pirmininkas pateikė Patariamajam komitetui prašymą
išnagrinėti visus aspektus, susijusius su Parlamento nariu, kurio padėjėjas Parlamento
nario vardu be jo žinios iš viso pateikė 229 dviejų Parlamento pranešimų dėl ES
duomenų apsaugos direktyvos pakeitimus, o Parlamento narys to visiškai nepastebėjo,
kol apie incidentą nepaskelbė žiniasklaida.

Gavęs Pirmininko prašymą, Patariamasis komitetas išnagrinėjo tariamo pažeidimo
aplinkybes ir išklausė Parlamento narį pagal Elgesio kodekso 8 straipsnio 2 dalį.

Patariamasis komitetas nusprendė, kad Parlamento nario biuro tvarka neužkerta kelio
galimybei pateikti 229 pakeitimus taip, kaip aprašyta, ir tai rodo atitinkamo
Parlamento nario atidumo stoką, todėl pažeidžiamas Elgesio kodekso 1 straipsnis.

Remdamasis Patariamojo komiteto rekomendacija, Pirmininkas nusprendė, kad
Parlamento narys pažeidė Elgesio kodeksą. Tačiau kadangi Parlamento narys
pripažino savo netinkamą elgesį ir ėmėsi reikalingų priemonių, kad to būtų išvengta
ateityje, Pirmininkas nusprendė nepriimti sprendimo, kuriuo skiriama nuobauda.


