
SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMITETU DORADCZEGO DS.
POSTĘPOWANIA POSŁÓW

-
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 1 LIPCA 2014 r.

1. Składanie przez posłów oświadczeń majątkowych

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania posłowie, którzy objęli
mandat w trakcie trwania kadencji, zobowiązani są złożyć oświadczenie majątkowe
w ciągu 30 dni. Od dnia 1 stycznia 2014 r. na ręce przewodniczącego złożono
12 nowych oświadczeń, z których każde wpłynęło w wyznaczonym terminie.

Ponadto art. 4 ust. 1 przewiduje, że posłowie „informują Przewodniczącego
o wszelkich zmianach mających wpływ na ich oświadczenie majątkowe w terminie
do 30 dni po zaistnieniu takiej zmiany”. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 41 posłów złożyło
na ręce przewodniczącego 45 uaktualnionych oświadczeń. Różnica w liczbie
oświadczeń w stosunku do liczby posłów wynika z faktu, że 36 posłów przedstawiło
zmienione oświadczenie jednokrotnie, natomiast 4 posłów przedstawiło odnośne
oświadczenia dwa razy.

Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 62 zmiany, tj. w niektórych
przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.

Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, sekcje (D), (A) oraz (I) były zdecydowanie
najczęściej modyfikowanymi sekcjami, dokonano w nich odpowiednio 23, 16 i 9
zmian.

2. Zamknięcie dziewięciu postępowań w sprawie domniemanego naruszenia
kodeksu postępowania skierowanych do komitetu doradczego przez
przewodniczącego M. Schulza

 Postępowanie w sprawie posłów, którzy udali się do Azerbejdżanu w celu
obserwacji wyborów prezydenckich

W piśmie z dnia 5 grudnia 2013 r. przewodniczący skierował do komitetu doradczego
wniosek o zbadanie wszystkich aspektów indywidualnej podróży ośmiu posłów do
Azerbejdżanu w celu obserwacji wyborów prezydenckich w dniu 9 października
2013 r. Wyjazd ten miał miejsce równolegle z wyjazdem oficjalnej delegacji
Parlamentu Europejskiego ds. obserwacji wyborów, zatwierdzonym przez
Konferencję Przewodniczących.

Po przekazaniu mu sprawy przez przewodniczącego komitet doradczy przeanalizował
okoliczności domniemanego naruszenia zgodnie z art. 8 ust. 2 kodeksu postępowania.
Z myślą o zapewnieniu sprawiedliwości proceduralnej komitet doradczy
zaproponował wszystkim zainteresowanym posłom możliwość udziału
w przesłuchaniu. Trzech z nich odpowiedziało pozytywnie na to zaproszenie.



W siedmiu przypadkach komitet doradczy stwierdził, że opóźnione zgłoszenie przez
posła udziału w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie na podstawie
zaproszenia, które to zgłoszenie było odpowiedzią na oficjalny wniosek komitetu
doradczego o wyjaśnienie sprawy, stanowiło naruszenie kodeksu postępowania.
Jednak naprawienie tego naruszenia w drodze złożenia oświadczenia z opóźnieniem
może doprowadzić do uznania konsekwencji tego naruszenia za mniej poważne.

W oparciu o zalecenia komitetu doradczego przewodniczący stwierdził, że siedmiu
zainteresowanych posłów naruszyło kodeks postępowania, jednak naprawili oni (choć
z opóźnieniem) swój błąd, wskutek czego ostatecznie postąpili zgodnie z przepisami
kodeksu. Dlatego też przewodniczący postanowił nie przyjmować decyzji o nałożeniu
kary.

W jednym przypadku komitet doradczy stwierdził, że punktualne złożenie przez posła
prawidłowych informacji na niewłaściwym formularzu nie stanowiło naruszenia
kodeksu postępowania.

W tym przypadku komitet doradczy stwierdził, że zainteresowany poseł nie otrzymał
żadnych zewnętrznych funduszy na podróż do Azerbejdżanu, nie był zobowiązany do
złożenia oświadczenia dotyczącego tego wyjazdu, dlatego też nie naruszył on
kodeksu postępowania.

W dwóch ostatnich przypadkach, w oparciu o zalecenia komitetu doradczego,
przewodniczący stwierdził, że zainteresowani posłowie nie naruszyli kodeksu
postępowania.

 Sprawa dotycząca posła, którego asystent złożył ogółem 299 poprawek,
i który to fakt nie został zauważony

W piśmie z dnia 16 grudnia 2013 r. przewodniczący skierował do komitetu
doradczego wniosek w sprawie zbadania wszystkich aspektów przypadku posła,
którego asystent złożył w imieniu własnym ogółem 299 poprawek do dwóch
sprawozdań parlamentarnych dotyczących unijnej dyrektywy w sprawie ochrony
danych. Incydentu tego nie wykryto do momentu nagłośnienia sprawy przez media.

Po przekazaniu mu sprawy przez przewodniczącego komitet doradczy przeanalizował
okoliczności domniemanego naruszenia oraz przesłuchał zainteresowanego posła
zgodnie z art. 8 ust. 2 kodeksu postępowania.

Komitet doradczy stwierdził, że organizacja biura posła, dopuszczająca możliwość
złożenia 229 poprawek w sposób opisany powyżej, wskazuje na brak staranności ze
strony tego posła i stanowi naruszenie art. 1 kodeksu postępowania.

W oparciu o zalecenia komitetu doradczego przewodniczący stwierdził, że poseł ten
dopuścił się naruszenia kodeksu postępowania. Jednakże w związku z tym, że poseł
uznał swój błąd i podjął niezbędne kroki mające zapobiec powtórzeniu się podobnej
sytuacji, przewodniczący postanowił nie podejmować decyzji o nałożeniu kary.


