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1. Opgave van de financiële belangen van de leden

Zoals bepaald in artikel 4, lid 1, van de gedragscode zijn leden die in de loop van de
zittingsperiode in dienst zijn getreden verplicht binnen 30 dagen de opgave van hun
financiële belangen in te dienen. Sinds 1 januari 2014 werden 12 nieuwe opgaven bij
de Voorzitter ingediend, allemaal binnen de hiervoor vastgestelde termijn.

In artikel 4, lid 1, van de gedragscode wordt voorts bepaald dat leden "de Voorzitter
op de hoogte [stellen] van iedere wijziging die voor hun opgave van belang is, binnen
30 dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan." Sinds 1 januari 2014 werden
45 bijgewerkte opgaven ingediend bij de Voorzitter door 41 leden. Het verschil tussen
deze cijfers wordt verklaard door het feit dat 36 leden elk één gewijzigde opgave
hebben ingediend, terwijl 4 leden hun respectieve opgaven twee keer hebben
bijgewerkt.

Deze bijgewerkte opgaven omvatten in totaal 62 wijzigingen. Er is dus een aantal keer
in een enkele bijgewerkte opgave meer dan één wijziging aangebracht.

Wat de inhoud betreft werden de delen (D), (A) en (I) veruit het vaakst gewijzigd,
met respectievelijk 23, 16 en 9 wijzigingen.

2. Sluiting van negen door Voorzitter Schulz bij het raadgevend comité
gemelde vermoedelijke gevallen van overtreding van de gedragscode

 Gevallen van de leden die naar Azerbeidzjan zijn gereisd voor de
waarneming van de presidentsverkiezingen

Bij brief van 5 december 2013 heeft de Voorzitter het raadgevend comité verzocht om
onderzoek te doen naar alle aspecten van de kwestie van de individuele reis van acht
leden naar Azerbeidzjan voor de waarneming van de presidentsverkiezingen op 9
oktober 2013, wat samenviel met de officiële verkiezingswaarnemingsmissie van het
Europees Parlement die was goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters.

Naar aanleiding van het verzoek van de Voorzitter heeft het raadgevend comité de
omstandigheden van de vermoedelijke overtredingen onderzocht, overeenkomstig
artikel 8, lid 2, van de gedragscode. In het belang van een eerlijke procesvoering heeft
het raadgevend comité alle betrokken leden de gelegenheid gegeven zich te
verantwoorden. Drie van hen zijn op deze uitnodiging ingegaan.

In zeven gevallen heeft het raadgevend comité geconcludeerd dat de te late indiening
door de leden van hun verklaring van aanwezigheid naar aanleiding van een
uitnodiging voor door derden georganiseerde evenementen, uiteindelijk na een



dringend officieel verzoek van het raadgevend comité om opheldering, wel een
overtreding van de gedragscode is, doch dat de rechtzetting ervan door de te late
indiening van de verklaring ertoe kan leiden dat de gevolgen ervan als minder ernstig
worden opgevat.

Op basis van de aanbevelingen van het raadgevend comité heeft de Voorzitter
geconcludeerd dat de zeven leden in kwestie de gedragscode hebben overtreden, maar
vervolgens correcties hebben toegepast en er derhalve uiteindelijk aan hebben
voldaan, zij het met enige vertraging. De Voorzitter heeft daarom besloten om niet bij
besluit een sanctie vast te stellen.

In één geval heeft het raadgevend comité geoordeeld dat de tijdige indiening door het
lid van de correcte gegevens op een verkeerd opgaveformulier geen overtreding van
de gedragscode was.

In het laatste geval heeft het raadgevend comité geconcludeerd dat het betrokken lid
geen externe financiering voor zijn reis naar Azerbeidzjan heeft ontvangen, niet
verplicht was om een verklaring met betrekking tot zijn reis in te dienen en derhalve
de gedragscode niet heeft overtreden.

In de twee laatstgenoemde gevallen heeft de Voorzitter op basis van de aanbevelingen
van het raadgevend comité geconcludeerd dat de betrokken leden de gedragscode niet
hebben overtreden.

 Geval van een lid wiens assistent onopgemerkt in totaal 229
amendementen indiende

Bij brief van 16 december 2013 heeft de Voorzitter het raadgevend comité verzocht
om onderzoek te doen naar alle aspecten van de kwestie inzake een lid wiens assistent
in totaal 229 amendementen op twee parlementaire verslagen over de EU-
gegevensbeschermingsrichtljin indiende, namens hem, hetgeen volledig onopgemerkt
bleef totdat het incident werd onthuld in de media.

Naar aanleiding van het verzoek van het Voorzitter heeft het raadgevend comité de
omstandigheden van de vermoedelijke overtreding onderzocht, overeenkomstig
artikel 8, lid 2, van de gedragscode.

Het raadgevend comité heeft geconcludeerd dat de organisatie van het kantoor van
het lid, waarin het mogelijk was om op de hierboven beschreven manier
229 amendementen in te dienen, wijst op een gebrek aan zorgvuldigheid van het lid in
kwestie, en derhalve op een overtreding van artikel 1 van de gedragscode.

Op basis van de aanbevelingen van het raadgevend comité concludeerde de Voorzitter
dat het lid de gedragscode had overtreden. Aangezien het lid de overtreding had
erkend en de nodige maatregelen had getroffen om te voorkomen dat dit nogmaals
zou gebeuren, besloot de Voorzitter echter om niet bij besluit een sanctie vast te
stellen.


