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1. Depunerea declarațiilor de interese financiare ale deputaților

Conform prevederilor articolului 4 punctul 1 din Codul de conduită, deputații care își
preiau funcția în Parlament în cursul legislaturii au obligația de a-și prezenta
declarațiile de interese financiare în termen de 30 de zile. Începând cu 1 ianuarie
2014, 12 de declarații noi au fost prezentate Președintelui, toate respectând termenul-
limită stabilit în acest sens.

În plus, articolul 4 punctul 1 prevede că „deputații informează Președintele cu privire
la orice schimbare care ar putea avea o influență asupra declarațiilor lor în termen
de 30 de zile de la schimbarea respectivă”. De la 1 ianuarie 2014, 45 de declarații
actualizate au fost prezentate Președintelui de către 41 de deputați. Diferența dintre
cifre se explică prin faptul că 36 de deputați au prezentat fiecare câte o declarație
modificată, în timp ce patru deputați și-au actualizat de două ori declarațiile.

Aceste declarații actualizate au cuprins un număr total de 62 de modificări, adică, în
unele cazuri, au fost efectuate mai multe modificări cu ocazia unei singure actualizări.

În esență, secțiunile (D), (A) și (I) au fost, de departe, cel mai frecvent modificate
secțiuni, cu 23, 16 și, respectiv, nouă modificări.

2. Închiderea a nouă cazuri de presupuse încălcări ale Codului de conduită
transmise Comitetului consultativ de către Președintele Schulz

 Cazurile referitoare la deputații care s-au deplasat în Azerbaidjan pentru
a observa alegerile prezidențiale

Printr-o scrisoare datată 5 decembrie 2013, Președintele a transmis Comitetului
consultativ o cerere de examinare a tuturor aspectelor legate de deplasările individuale
efectuate de opt deputați pentru a observa alegerile prezidențiale din Azerbaidjan de la
9 octombrie 2013, în paralel cu misiunea Parlamentului European de observare a
alegerilor care fusese autorizată de Conferința președinților.

În urma sesizărilor din partea Președintelui, Comitetul consultativ a examinat
circumstanțele presupuselor încălcări, în conformitate cu articolul 8 punctul 2 din
Codul de conduită. Pentru a asigura respectarea garanțiilor procedurale, Comitetul
consultativ a propus tuturor deputaților în cauză să fie audiați. Trei dintre aceștia au
răspuns pozitiv la invitație.

În șapte cazuri, Comitetul consultativ a ajuns la concluzia că depunerea cu întârziere a
declarației de prezență de către deputați, survenită în urma unei invitații la evenimente
organizate de terți, determinată de o solicitare oficială de clarificări din partea



Comitetului consultativ, a constituit o încălcare a Codului de conduită, dar că
compensarea acestei încălcări prin depunerea cu întârziere a declarației poate duce la
a considera consecințele acestei încălcări ca fiind mai puțin importante.

Pe baza recomandărilor Comitetului consultativ, Președintele a conchis că cei șapte
deputați în cauză au încălcat Codul de conduită, dar că au făcut corecții ulterioare și,
astfel, în cele din urmă s-au conformat acestuia, deși cu o oarecare întârziere. Prin
urmare, președintele a decis să nu adopte o decizie de stabilire a unei sancțiuni.

Într-unul din cazuri, Comitetul consultativ a constatat că depunerea în timp util a
informațiilor corecte, utilizând un formular de declarație eronat, nu a constituit o
încălcare a Codului de conduită.

În ultimul caz, Comitetul consultativ a ajuns la concluzia că deputatul în cauză nu a
primit nicio finanțare externă pentru deplasarea sa în Azerbaidjan, că nu era obligat să
prezinte nicio declarație referitoare la aceasta și că, prin urmare, nu a încălcat Codul
de conduită.

În ultimele două cazuri, pe baza recomandărilor Comitetului consultativ, Președintele
a conchis că deputații în cauză nu încălcaseră Codul de conduită.

 Caz privind un deputat al cărui asistent a depus un total de 229 de
amendamente care au trecut neobservate

Printr-o scrisoare din 16 decembrie 2013, Președintele a transmis Comitetului
consultativ o cerere de examinare a tuturor aspectelor referitoare la situația unui
deputat al cărui asistent prezentase, în numele acestuia, un total de 229 de
amendamente la două rapoarte parlamentare cu privire la Directiva UE privind
protecția datelor, amendamente care au trecut complet neobservate până ce incidentul
a fost dezvăluit de către mass-media.

În urma sesizării din partea Președintelui, Comitetul consultativ a examinat
circumstanțele presupusei încălcări și a audiat deputatul în cauză, în conformitate cu
articolul 8 punctul 2 din Codul de conduită.

Comitetul consultativ a ajuns la concluzia că modul în care deputatul a organizat
funcționarea biroului său, creând posibilitatea depunerii a 229 amendamente, potrivit
sesizării, a demonstrat o lipsă de diligență din partea deputatului în cauză și, prin
urmare, a constituit o încălcare a articolul 1ui din Codul de conduită.

Pe baza recomandării Comitetului consultativ, Președintele a conchis că deputatul
încălcase Codul de conduită. Cu toate acestea, având în vedere faptul că deputatul a
recunoscut comiterea neregulii și a luat măsurile necesare pentru a preveni recurența
acesteia, președintele a decis să nu adopte o decizie de sancționare.


