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1. JANUAR TIL 1. JULI 2014
1. Indsendelse af medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser
Som fastsat i adfærdskodeksens artikel 4, stk.1, skal medlemmer, som indtrådte i løbet
af valgperioden, indgive deres erklæringer om økonomiske interesser inden for 30
dage. Siden den 1. januar 2014 er der blevet indgivet 12 nye erklæringer til
formanden, alle inden for den frist, der var fastsat herfor.
I øvrigt fastsætter artikel 4, stk.1, at medlemmerne "underretter formanden om enhver
ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, inden for 30 dage efter denne
ændring". Siden den 1. januar 2014 er der blevet indgivet 45 ajourførte erklæringer til
formanden af 41 medlemmer. Forklaringen på, at tallene er forskellige, er, at 36
medlemmer indgav én ajourført erklæring hver, mens fire medlemmer ajourførte
deres respektive erklæringer to gange.
Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 62 ændringer, dvs. at der i nogle
tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr. ajourføring.
Hvad angår indholdet var det i langt de fleste tilfælde afsnit D), A) og I), som blev
ændret, med henholdsvis 23, 16 og 9 ændringer.

2. Det Rådgivende Udvalg afsluttede ni sager om påståede overtrædelser af
adfærdskodeksen forelagt af formand Schulz
 Sager vedrørende medlemmer, som tog til Aserbajdsjan for at observere
præsidentvalget
Formanden forelagde ved skrivelse af 5. december 2013 Det Rådgivende Udvalg en
anmodning om at undersøge alle aspekter af sagen om otte medlemmers individuelle
rejser med henblik på at observere præsidentvalget i Aserbajdsjan den 9. oktober 2013
parallelt med Europa-Parlamentets officielle valgobservationsmission, som var blevet
godkendt af Formandskonferencen.
Efter formandens forelæggelse af sagen, undersøgte Det Rådgivende Udvalg
omstændighederne i forbindelse med de påståede overtrædelser i henhold til
adfærdskodeksens artikel 8, stk. 2. For at processen skulle foregå på behørig vis,
foreslog Det Rådgivende Udvalg, at alle de berørte medlemmer blev hørt. Tre af dem
reagerede positivt på denne indbydelse.
I syv tilfælde konkluderede Det Rådgivende Udvalg, at medlemmets forsinkede
indgivelse af sin tilstedeværelseserklæring efter en indbydelse til et arrangement
organiseret af tredjemand, foranlediget af Det Rådgivende Udvalgs formelle
anmodning om uddybelse, udgjorde en overtrædelse af adfærdskodeksen, men at

genoprettelsen af denne overtrædelse gennem den forsinkede indgivelse af
erklæringen kunne godtgøre, at konsekvenserne af denne overtrædelse blev betragtet
som mindre væsentlige.
På grundlag af Det Rådgivende Udvalgs anbefalinger konkluderede formanden, at de
syv berørte medlemmer havde overtrådt adfærdskodeksen, men havde foretaget
væsentlige korrigerende foranstaltninger og derfor i sidste ende overholdt den, omend
det skete med en forsinkelse. Derfor besluttede formanden at undlade at vedtage en
afgørelse om fastsættelse af en sanktion.
I ét tilfælde fandt Det Rådgivende Udvalg, at medlemmets rettidige indgivelse af de
korrekte oplysninger, men på den forkerte formular, ikke udgjorde en overtrædelse af
adfærdskodeksen.
I det sidste tilfælde konkluderede Det Rådgivende Udvalg, at det pågældende medlem
ikke havde modtaget nogen ekstern finansiering af sin rejse til Aserbajdsjan, ikke var
forpligtet til at indgive nogen erklæring vedrørende sin rejse og derfor ikke overtrådte
adfærdskodeksen.
I de to sidstnævnte tilfælde konkluderede formanden på grundlag af Det Rådgivende
Udvalgs anbefalinger, at de pågældende medlemmer ikke havde overtrådt
adfærdskodeksen.
 Sagen om et medlem, hvis assistent indgav i alt 229 ændringsforslag, uden
at det blev opdaget
Formanden forelagde ved skrivelse af 16. december 2013 Det Rådgivende Udvalg en
anmodning om at undersøge alle aspekter af sagen om et medlem, hvis assistent i
vedkommendes navn indgav i alt 229 ændringsforslag til to EP-betænkninger om
EU's databeskyttelsesdirektiv, hvilket slet ikke blev opdaget, før sagen blev afsløret af
medierne.
Efter formandens forelæggelse af sagen, undersøgte Det Rådgivende Udvalg
omstændighederne i forbindelse med den påståede overtrædelse i henhold til
adfærdskodeksens artikel 8, stk. 2.
Det Rådgivende Udvalg konkluderede, at medlemmets organisering af sit kontor, som
gjorde det muligt at indgive 229 ændringsforslag på den måde, det er beskrevet,
pegede på manglende omhu hos det pågældende medlem og dermed en overtrædelse
af adfærdskodeksens artikel 1.
På grundlag af Det Rådgivende Udvalgs anbefaling konkluderede formanden, at
medlemmet havde overtrådt adfærdskodeksen. Eftersom medlemmet imidlertid havde
erkendt sin forseelse og truffet de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at det
gentog sig, besluttede formanden at undlade at vedtage en afgørelse om fastsættelse af
en sanktion.

