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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για τους βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης
συμφερόντων (Παράρτημα I του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
προβλέπει ότι «Η συμβουλευτική επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση για το έργο της».

Επειδή το 2014 πραγματοποιήθηκαν ευρωπαϊκές εκλογές, στις 30 Ιουνίου 2014
εγκρίθηκε εξαμηνιαία έκθεση που καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 2014.

Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση για το έργο της συμβουλευτικής επιτροπής
δεοντολογίας των βουλευτών καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31
Δεκεμβρίου 2014 και εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου 2015.
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Συνοπτική παρουσίαση

Η παρούσα έκθεση καλύπτει το δεύτερο εξάμηνο του 2014, σε συνέχεια του
διορισμού των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ύστερα από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014 και
την έναρξη της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου την 1η Ιουλίου 2014.

Όπως ήταν φυσικό, η νεοδιορισθείσα Συμβουλευτική Επιτροπή αφιέρωσε τον
περισσότερο χρόνο και την προσοχή της στα δύο κεντρικά της καθήκοντα, δηλαδή
την παροχή συμβουλών προς τον Πρόεδρο και την καθοδήγηση προς τους βουλευτές
σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, εξετάζοντας
εμπιστευτικά και εντός 30 ημερών τα αιτήματα βουλευτών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προσπάθησε επίσης να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των
βουλευτών, διατηρώντας όσο το δυνατόν λιγότερο επαχθή τον διοικητικό φόρτο.
Επίσης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της επίγνωσης για τον Κώδικα
Δεοντολογίας, τόσο στο εσωτερικό του Οργάνου όσο και ευρύτερα. Από την άποψη
αυτή, πρέπει να τονιστεί η αυξανόμενη διεθνής διάσταση των προσπαθειών αυτών.

Εκτός αυτού, εφαρμόστηκε γενικός έλεγχος αξιοπιστίας σε όλες τις δηλώσεις
οικονομικών συμφερόντων που υποβλήθηκαν από τους βουλευτές από την πρώτη
ημέρα της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Αυτή η παρακολούθηση, που έγινε
σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, τα οποία τέθηκαν σε
ισχύ πριν από ένα χρόνο, οδήγησε στον εντοπισμό και στην αίτηση διευκρινίσεων
ασαφών δηλώσεων από 58 βουλευτές.

Επιπροσθέτως, υποβλήθηκαν 89 ενημερωμένες δηλώσεις από 85 βουλευτές στο
πλαίσιο των κανονικών υποχρεώσεων ενημέρωσης. Οι ενημερωμένες αυτές δηλώσεις
περιελάμβαναν συνολικά 150 αλλαγές, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις
περιέχονταν περισσότερες της μίας αλλαγής σε μία ενημέρωση.
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του, οι βουλευτές ενεργούν αποκλειστικά υπέρ
του δημόσιου συμφέροντος και εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανιδιοτέλεια,
ακεραιότητα, διαφάνεια, επιμέλεια, τιμιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό για το
κύρος του θεσμικού οργάνου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο με τον
οποίο θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουν οι βουλευτές, και περιλαμβάνει κανόνες, για
παράδειγμα, σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην βουλευτών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας υποχρεώνει τους βουλευτές να υποβάλλουν λεπτομερή
δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων.

Οι βουλευτές οφείλουν επίσης να δηλώνουν την παρουσία τους σε εκδηλώσεις που
διοργανώνονται από τρίτους.

Αυτές οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης αντικατοπτρίζουν τους απαιτητικούς κανόνες
και πρότυπα διαφάνειας που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας. Οι πληροφορίες που
παρέχονται από τους βουλευτές στις δηλώσεις τους είναι διαθέσιμες στις ατομικές
σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές οφείλουν επίσης να γνωστοποιούν τα δώρα που έλαβαν κατά την
εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου με την επίσημη ιδιότητά τους, υπό τους όρους που
περιγράφονται στα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας. Τα εν λόγω δώρα
καταγράφονται στο μητρώο δώρων.

Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλλει κύρωση σε οιονδήποτε βουλευτή εντοπίζεται να
παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η κύρωση αυτή ανακοινώνεται από τον
Πρόεδρο στην Ολομέλεια και δημοσιεύεται σε ευδιάκριτο σημείο του ιστότοπου του
Κοινοβουλίου κατά την υπόλοιπη κοινοβουλευτική περίοδο.

2 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

2.1 Σύνθεση και καθήκοντα

Η συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών θεσπίστηκε με το άρθρο 7
παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 η
συμβουλευτική επιτροπή "αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία ορίζει ο Πρόεδρος
στην αρχή της θητείας του από τα μέλη των προεδρείων και τους συντονιστές της
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πείρα των μελών και τις πολιτικές ισορροπίες"
.
Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής είναι:
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 η κ. Danuta Maria HÜBNER (EPP, Πολωνία)·

 η κ. Mady DELVAUX (S&D, Λουξεμβούργο)·

 Sajjad KARIM (ECR, Ηνωμένο Βασίλειο)·

 ο κ. Jean-Marie CAVADA (ALDE, Γαλλία )· και

 ο κ. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Τσεχική Δημοκρατία)·

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κώδικα Δεοντολογίας, «στην αρχή της
θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει επίσης αναπληρωματικά μέλη για τη συμβουλευτική
επιτροπή, ένα από κάθε πολιτική ομάδα μη εκπροσωπούμενη στη συμβουλευτική
επιτροπή […]".

Τα αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής είναι:

 η κ. Heidi HAUTALA (Greens/EFA, Φινλανδία)· και

 η κ. Laura FERRARA (EFDD, Ιταλία).

Πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά μέλος από την ομάδα ALDE είχε οριστεί ο κ.
Francisco SOSA WAGNER (Ισπανία). Δεδομένου ότι ο κ. SOSA WAGNER
παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 19 Οκτωβρίου
2014, ο Πρόεδρος στη συνέχεια όρισε τον κ. Jean-Marie CAVADA ως μέλος της
συμβουλευτικής επιτροπής.

Καθήκον της συμβουλευτικής επιτροπής είναι να αξιολογεί εικαζόμενες παραβάσεις
που παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο και να καθοδηγεί τους βουλευτές
στην ερμηνεία και την εφαρμογή του Κώδικα. Τα αιτήματα των βουλευτών
εξετάζονται εμπιστευτικά και οι βουλευτές δικαιούνται να βασίζονται στην
καθοδήγηση αυτή, η οποία παρέχεται εντός 30 ημερών.

Κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, ορισμένοι βουλευτές εξέφρασαν
την ανησυχία τους σχετικά με τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας κατά τις
εργασίες της Επιτροπής. Ο προεδρεύων επελήφθη αμέσως του θέματος και το
συζήτησε με τον Πρόεδρο. Όπως έχει τώρα η κατάσταση, εφαρμόζονται επίσημες
διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η τήρηση της εμπιστευτικότητας ανά πάσα στιγμή.
Ειδικότερα, όλοι οι βουλευτές, οι βοηθοί και το προσωπικό που παίρνουν μέρος στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση εμπιστευτικότητας·
οι βουλευτές θα πρέπει να ορίσουν έναν βοηθό εντεταλμένο να παρακολουθεί τις
συνεδριάσεις· επίσης, τα έγγραφα θα διαβιβάζονται στα μέλη της Επιτροπής σε
σφραγισμένο φάκελο και όχι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2.2 Προεδρία

Όπως ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κώδικα Δεοντολογίας, «κάθε μέλος της
συμβουλευτικής επιτροπής αναλαμβάνει εκ περιτροπής την προεδρία για έξι μήνες».
Στη συνεδρίαση συγκρότησής της σε Σώμα της 7ης Μαρτίου 2012, η συμβουλευτική
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επιτροπή αποφάσισε ότι «κατ’ αρχήν η εναλλαγή στην προεδρία ακολουθεί, κατά
φθίνουσα τάξη, την αριθμητική δύναμη των πολιτικών ομάδων των βουλευτών που
απαρτίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή»1.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Karim (ECR), για λόγους συνέχειας, να
αναλάβει την προεδρία για το πρώτο εξάμηνο. Πράγματι, ο κ. Karim είναι το
μοναδικό μέλος της παρούσας Συμβουλευτικής Επιτροπής ο οποίος ήταν ήδη μέλος
κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Στη συνέχεια, η εναλλαγή στην
προεδρία θα ακολουθεί, κατά φθίνουσα τάξη, την αριθμητική δύναμη των πολιτικών
ομάδων των βουλευτών που απαρτίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή.

Κατά συνέπεια, ο κ. Karim προεδρεύει στη Συμβουλευτική Επιτροπή από τον
Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015. Στη συνέχεια θα αναλάβει την
Προεδρία η κ. Hübner (EPP) από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2015. Η κ.
Delvaux (S&D) θα τη διαδεχθεί έως τον Φεβρουάριο του 2016. Ο κ. Cavada (ALDE)
θα αναλάβει την προεδρία από τον Μάρτιο του 2016. Ο κ. Maštálka (GUE) θα
αναλάβει στη συνέχεια την προεδρία από τον Σεπτέμβριο του 2016.

2.3 Συνεδριάσεις 2014 & 2015

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές κατά το πρώτο εξάμηνο της
8ης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής κατά
το 2014

(2ο εξάμηνο - έναρξη της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου)

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 14 Οκτωβρίου
Τρίτη 11 Νοεμβρίου
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, η συμβουλευτική επιτροπή
ενέκρινε επίσης το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το 2015.

1 Εσωτερικός κανονισμός της συμβουλευτικής επιτροπής, άρθρο 3.
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Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής κατά
το 2015

Τρίτη 20 Ιανουαρίου
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Τρίτη 24 Μαρτίου2

Τρίτη 14 Απριλίου
Τρίτη 26 Μαΐου
Τρίτη 23 Ιουνίου
Τρίτη 14 Ιουλίου
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου3

Τρίτη 13 Οκτωβρίου
Τρίτη 10 Νοεμβρίου
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

2.4 Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

2.4(i) – Εικαζόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας

Κατά το πρώτο εξάμηνο της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου δεν παραπέμφθηκε στη
Συμβουλευτική Επιτροπή από τον Πρόεδρο καμιά περίπτωση εικαζόμενης
παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζεται στο
άρθρο 8(1) του Κώδικα.

Αυτό εξηγείται από την προδραστική προσέγγιση που υιοθετήθηκε προς τους 751
νεοεκλεγέντες ή επανεκλεγέντες βουλευτές, ιδίως σε σχέση με την εκ μέρους τους
κατάθεση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (βλ. παράγραφο 3.2). Από την
άποψη αυτή, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι βασικός στόχος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής είναι να βοηθά τους βουλευτές να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους
όσον αφορά τη δημόσια γνωστοποίηση, και όχι να αναζητεί λόγους για να τους
επιβάλλει κυρώσεις.

2.4(ii) Οδηγός για την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος κώδικα
δεοντολογίας

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η συμβουλευτική επιτροπή συνέχισε τις
προσπάθειές της για παροχή συνδρομής στους βουλευτές όσον αφορά την ορθή
ερμηνεία και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, μετριάζοντας παράλληλα στο
μέτρο του δυνατού τον διοικητικό φόρτο.

2 Εκ περιτροπής προεδρία: η κ. Danuta Maria Hübner (EPP) θα αναλάβει την προεδρία διαδεχόμενη
τον κ. Karim (ECR).
3 Εκ περιτροπής προεδρία: η κ. Mady Delvaux (S&D) θα αναλάβει την προεδρία διαδεχόμενη την κ.
Danuta Maria Hübner (EPP).



8

Η συμβουλευτική επιτροπή παρείχε καθοδήγηση σε έναν βουλευτή, με πλήρη
εμπιστευτικότητα και εντός 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 4 του Κώδικα. Με τον τρόπο αυτόν, συνέχισε να διευκρινίζει περαιτέρω
την ερμηνεία των διατάξεων.

Για παράδειγμα, διευκρίνισε περαιτέρω τη δέουσα αντιμετώπιση των δώρων
αβροφροσύνης ακόμη και όταν η εκτιμώμενη αξία τους είναι χαμηλότερη από το όριο
των 150 ευρώ· δόθηκαν συμβουλές στους ενδιαφερόμενους βουλευτές για την
τήρηση των υποχρεώσεων δημόσιας γνωστοποίησης, κατά τρόπο εξαντλητικό και
διαφανή, όταν αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, επεξήγησε περαιτέρω
τις υποχρεώσεις δημόσιας γνωστοποίησης που έχουν οι βουλευτές που
αναλαμβάνουν εξωτερικές δραστηριότητες παράλληλα με τις κοινοβουλευτικές τους
δραστηριότητες.

2.4(iii) Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους βουλευτές και αύξηση της επίγνωσης
για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Οι απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας είναι
αυστηρές, αλλά η συμβουλευτική επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες ώστε να
διατηρήσει σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα τον διοικητικό φόρτο με τον
οποίο επιβαρύνονται οι βουλευτές.

Από τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής τον Μάρτιο του 2012, οι πρακτικές
κατευθυντήριες γραμμές που έχει παράσχει στους βουλευτές συγκεντρώθηκαν σε
έναν οδηγό χρήσης ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου4 σε
όλες τις επίσημες γλώσσες.

Στην αρχική συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2014, η Συμβουλευτική Επιτροπή
ανέθεσε στη Γραμματεία της να διανείμει σε όλους τους νεοεκλεγέντες βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα φυλλάδιο που περιέχει όχι μόνο τον Οδηγό Χρήσης,
αλλά και μια σύντομη παρουσίαση του τι είναι και τι κάνει η Επιτροπή, καθώς και
όλα τα σχετικά έγγραφα και έντυπα. Εκτός αυτού, κατόπιν οδηγιών της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, μέλη της Γραμματείας πραγματοποίησαν αρκετές
παρουσιάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους προς βουλευτές, κοινοβουλευτικούς
βοηθούς και προσωπικό πολιτικών ομάδων. Χάρη σε αυτή την προδραστική
προσέγγιση, αύξησε την επίγνωση για τον Κώδικα Δεοντολογίας και μείωσε τους
κινδύνους μη συμμόρφωσης.

Επιπλέον, οι προσπάθειες της Συμβουλευτικής Επιτροπής να προσφέρει ενισχυμένη
υπηρεσία και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση έχουν επίσης προσλάβει διεθνή
διάσταση. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Προεδρεύων κ. Karim συναντήθηκε με
αντιπροσωπεία Χιλιανών και Μεξικανών βουλευτών και κορυφαίους δημόσιους
λειτουργούς, οι οποίοι ήθελαν να ενημερωθούν για το έργο της Επιτροπής σχετικά με
το ανοικτό πνεύμα και τη δεοντολογία.

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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3.1 Διαδικασία παρακολούθησης για την υποβολή δηλώσεων οικονομικών
συμφερόντων των βουλευτών

Στις 15 Απριλίου 2013 το Προεδρείο ενέκρινε τα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα
Δεοντολογίας. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013 –
χωρίς αναδρομική ισχύ, αποσαφηνίζοντας το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του
Κώδικα, σχετικά με τα «δώρα και παρόμοιες παροχές».

Τα μέτρα εφαρμογής ορίζουν ότι οι βουλευτές πρέπει να γνωστοποιούν στον
Πρόεδρο οποιοδήποτε δώρο έχουν λάβει ενώ εκπροσωπούσαν το Κοινοβούλιο υπό
επίσημη ιδιότητα και να δηλώνουν τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που
οργανώνονται από τρίτους, εφόσον η επιστροφή των δαπανών ταξιδίου, διαμονής και
διαβίωσής τους ή η απευθείας καταβολή αυτών των δαπανών καλύπτεται από
τρίτους.

Επιπλέον, στο άρθρο 9 των μέτρων εφαρμογής προβλέπεται μια διαδικασία
παρακολούθησης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών:

"Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι μία δήλωση περιέχει καταφανώς εσφαλμένες,
επιπόλαιες, δυσανάγνωστες ή ακατανόητες πληροφορίες, η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί,
εξ ονόματος του Προέδρου, γενικό έλεγχο αξιοπιστίας για λόγους διασαφήνισης εντός
μιας λογικής προθεσμίας, παρέχοντας κατ' αυτό τον τρόπο στον βουλευτή τη
δυνατότητα να αντιδράσει. Όταν ένας τέτοιος έλεγχος δεν διασαφηνίζει και συνεπώς
δεν επιλύει το ζήτημα, ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με
το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας.»

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου στις 22 Απριλίου 2013, ως
αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του εν λόγω γενικού ελέγχου αξιοπιστίας εξ
ονόματος του Προέδρου ορίστηκε η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών
της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας.

Ύστερα από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 και την υποβολή, από τους
νεοεκλεγέντες βουλευτές, των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων τους, η Μονάδα
Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών  ήρθε ανεπίσημα σε επαφή με 58 βουλευτές το
φθινόπωρο του 2014, στο πλαίσιο αυτού του γενικού ελέγχου αξιοπιστίας:

 με 41 επανεκλεγέντες βουλευτές που είχαν υποβάλει κενή δήλωση ή δήλωση
που περιείχε κενή ή ημιτελή ενότητα (A)·

 με 11 νέους βουλευτές που είχαν υποβάλει δήλωση που περιείχε κενή ενότητα
(A)· και

 με 6 νέους βουλευτές που είχαν υποβάλει κενή δήλωση.

Ως αποτέλεσμα αυτών των πρώτων επαφών, 53 υποθέσεις διακανονίστηκαν αμέσως,
δηλ. οι εμπλεκόμενοι βουλευτές είτε υπέβαλαν αναθεωρημένη δήλωση είτε έδωσαν
εξηγήσεις οι οποίες αιτιολογούσαν δεόντως για ποιο λόγο έπρεπε να παραμείνει
αμετάβλητη η αρχική τους δήλωση.
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Με τους πέντε εναπομένοντες βουλευτές έγινε εκ νέου επαφή τον Οκτώβριο με
επίσημη επιστολή του Προέδρου, και στη συνέχεια οι δηλώσεις τους τροποποιήθηκαν
κατά τρόπο που κρίθηκε ικανοποιητικός.

3.2 Υποβολή δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας, "Για λόγους
διαφάνειας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλουν με ατομική τους
ευθύνη δήλωση οικονομικών συμφερόντων στον Πρόεδρο έως το τέλος της πρώτης
συνόδου που έπεται των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
[…]".

Έως το τέλος της  περιόδου συνόδου της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου (1 Ιουλίου -
3 Ιουλίου) μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 750 βουλευτές είχαν υποβάλει τις
αρχικές δηλώσεις τους. Ο μοναδικός βουλευτής που το είχε παραλείψει δέχθηκε
υπενθύμιση από τον Πρόεδρο και αμέσως υπέβαλε τη δήλωσή του.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας, οι βουλευτές
που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής
περιόδου υποβάλλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων "εντός 30 ημερών από την
ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια μιας
κοινοβουλευτικής περιόδου". Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, υποβλήθηκαν στον
Πρόεδρο 13 νέες δηλώσεις από τους 13 βουλευτές που ανέλαβαν καθήκοντα, σε κάθε
περίπτωση μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια.

Τέλος, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 προβλέπεται ότι οι βουλευτές «ενημερώνουν τον
Πρόεδρο σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τη δήλωσή τους εντός 30
ημερών από κάθε επερχόμενη αλλαγή".

Κατά τη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο 89 ενημερωμένες δηλώσεις
από 85 βουλευτές. Η διαφορά των αριθμών εξηγείται από το γεγονός ότι 4 βουλευτές
ενημέρωσαν τις δηλώσεις τους δύο φορές.

Οι ενημερωμένες αυτές δηλώσεις περιελάμβαναν συνολικά 150 αλλαγές, δηλαδή σε
ορισμένες περιπτώσεις περιέχονταν περισσότερες της μίας αλλαγής σε μία και μόνο
ενημέρωση.

Επί της ουσίας, τα τμήματα (A), (Δ) και (Θ) ήταν με μεγάλη διαφορά τα τμήματα με
τις περισσότερες αλλαγές, με 44, 42 και 18 τροποποιήσεις αντίστοιχα.

Το κατωτέρω γράφημα απεικονίζει την ανά τμήμα κατανομή όλων των
τροποποιήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους.
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Τμήμα (A): επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη καθηκόντων
του βουλευτή στο Κοινοβούλιο, και συμμετοχή του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε διοικητικά
συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ενώσεων ή άλλων οργανισμών με
νομική προσωπικότητα.
Τμήμα (B): αποζημίωση που λαμβάνεται για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο.
Τμήμα (Γ): αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνει ο βουλευτής από κοινού με την άσκηση των
καθηκόντων του, είτε ως υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Τμήμα (Δ): συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ),
ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική δραστηριότητα,
αμειβόμενη ή μη.
Τμήμα (Ε): περιστασιακή αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής
δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), εάν η συνολική αμοιβή
υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,
Τμήμα (ΣΤ): συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας
πολιτικής, ή όταν η συμμετοχή αυτή δίνει στον βουλευτή τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων του
εν λόγω οργανισμού.
Τμήμα (Ζ): οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί
στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στον βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του
δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,
Τμήμα (Η): οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων
του βουλευτή.
Τμήμα (Θ): οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμεί να παράσχει ο βουλευτής.

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών (που εδρεύει στις Βρυξέλλες και
στο Λουξεμβούργο) της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας ασκεί καθήκοντα
γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής και είναι η αρμόδια υπηρεσία δυνάμει
των άρθρων 2, 3, 4 και 9 των μέτρων εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu
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