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ELŐSZÓ

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre
vonatkozó magatartási kódexe (az Európai Parlament eljárási szabályzatának I. melléklete) 7.
cikkének (6) bekezdése kimondja, hogy „a tanácsadó bizottság tevékenységeiről éves jelentést
tesz közzé”.

Mivel 2014-ben európai parlamenti választásokra került sor, a 2014. január 1-től június 30-ig
terjedő időszakra vonatkozó féléves jelentést 2014. június 30-án fogadták el.

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság munkájáról szóló féléves jelentés
a 2014. július 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, és a bizottság 2015. február
24-án/én fogadta el.

Tartalomjegyzék

1. Előzmények

2. A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság
2.1 Összetétel és feladatok
2.2 Elnökség
2.3 A 2014. és 2015. évi ülések
2.4 Az év során elvégzett munka

3. A magatartási kódexhez kapcsolódó tevékenységek
3.1 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok nyomon követési eljárása
3.2 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatának benyújtása

4. Hivatali működés



3

Összefoglaló

Ez a jelentés 2014 második félévére vonatkozik, amely a tanácsadó bizottság
tagjainak az Európai Parlament elnöke általi, a 2014. májusi európai parlamenti
választások utáni kinevezésével és a 8. jogalkotási ciklus 2014. július 1-jei kezdetével
indult.

Az újonnan kinevezett tanácsadó bizottság idejének és figyelmének nagy részét
természetesen két fő feladatának, nevezet esen az elnök részére való tanácsadásnak és
a képviselők részére a magatartási kódex értelmezésével és végrehajtásával
kapcsolatos iránymutatásnak szentelte, a képviselők megkereséseit bizalmasan
kezelve és 30 napon belül megválaszolva.

A tanácsadó bizottság emellett tervbe vette a képviselőknek nyújtott szolgáltatásainak
javítását is, az igazgatási terheket a lehető legminimálisabb szinten tartva. Különös
hangsúlyt fektetett továbbá a magatartási kódexszel kapcsolatos tudatosság növelésére
házon belül és házon kívül egyaránt. E tekintetben hangsúlyozni kell ezen
erőfeszítések egyre inkább nemzetközi jellegét.

Ezenfelül a képviselők által a 8. jogalkotási ciklus legelső napjától kezdve benyújtott,
a pénzügyi érdekeltségeikre vonatkozó nyilatkozatokat általános hitelességi
ellenőrzésnek vetették alá. Ez a magatartási kódex egy éve hatályba lépett
végrehajtási intézkedéseivel összhangban elvégzett ellenőrzés nem kevesebb mint 58
képviselő esetében tárt fel pontatlan nyilatkozatokat, amelyek esetében pontosítást
kértek tőlük.

Ezen túlmenően a naprakésszé tételre vonatkozó rendes kötelezettség részeként 85
képviselő 89 módosított nyilatkozatot nyújtott be. Ezek a módosított nyilatkozatok
összesen 150 változást tartalmaztak, néhány esetben tehát egyetlen módosítás során
több változásról is nyilatkoztak.
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1 ELŐZMÉNYEK

Az európai parlamenti képviselők magatartási kódexe 2012. január 1-jén lépett hatályba.

Vezérelvei között szerepel, hogy a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és
munkájuk során betartják az önzetlenség, feddhetetlenség, nyíltság, szorgalom, becsületesség,
elszámoltathatóság és az intézmény hírnevének tiszteletben tartása elvét.

A magatartási kódex meghatározza az összeférhetetlenség fogalmát és azt, hogy a tagállamok
hogyan kezeljék azt, továbbá tartalmaz például a volt képviselők szakmai tevékenységére
vonatkozó szabályokat is.

Előírja a képviselők számára azt is, hogy részletes nyilatkozatot tegyenek pénzügyi
érdekeltségeikről.

A képviselőknek továbbá nyilatkozniuk kell arról, ha harmadik fél által szervezett
eseményeken vesznek részt.

Ezek a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségek tükrözik a magatartási kódexben
rögzített, az átláthatósággal kapcsolatos szigorú szabályokat és előírásokat. A képviselők
nyilatkozataiban található információk megtalálhatók a Parlament honlapján a képviselők
egyéni profiljában.

A képviselőknek a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseiben rögzített feltételeknek
megfelelően be kell jelenteniük az olyan alkalmakkor kapott ajándékokat is, amikor hivatalos
minőségükben képviselik a Parlamentet. Ezeket az ajándékokat bevezetik az ajándékok
nyilvántartásába.

A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. E
szankciókat az elnök a plenáris ülésen kihirdeti, és azokat a parlamenti ciklus végéig a
Parlament honlapján jól láthatóan közzéteszik.

2 A KÉPVISELŐK MAGATARTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ

BIZOTTSÁG

2.1 Összetétel és feladatok

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságot a magatartási kódex 7.
cikkének (1) bekezdése alapján hozták létre. A 7. cikk (2) bekezdése szerint a tanácsadó
bizottság „öt tagból áll, akiket az elnök hivatali ideje kezdetén az Alkotmányügyi Bizottság és
a Jogi Bizottság elnökségi tagjai és koordinátorai közül a képviselők tapasztalata és a politikai
kiegyensúlyozottság figyelembevételével nevez ki”.
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A tanácsadó bizottság tagjai:

 Danuta Maria HÜBNER (EPP, Lengyelország);

 Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 Sajjad KARIM (ECR, Egyesült Királyság);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Franciaország); e napig:

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Csehország).

A magatartási kódex 7. cikkének (3) bekezdése szerint „az elnök hivatali ideje kezdetén a
tanácsadó bizottságban nem képviselt képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy képviselőt
kiválasztva tartaléktagokat is kijelöl a tanácsadó bizottságba […]”.

A tanácsadó bizottság tartaléktagjai:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finnország); e napig:

 Laura FERRARA (EFDD, Olaszország).

Meg kell jegyezni, hogy az ALDE képviselőcsoportot eredetileg Francisco SOSA WAGNER
(Spanyolország) képviselte. Miután Francisco SOSA WAGNER 2014. október 19-i hatállyal
lemondott európai parlamenti képviselői mandátumáról, az elnök Jean-Marie CAVADÁT
nevezte ki a tanácsadó bizottság tagjává.

A tanácsadó bizottság feladata az állítólagos szabálysértések elnök által továbbított eseteinek
vizsgálata, emellett iránymutatást ad a képviselőknek a kódex értelmezésével és
végrehajtásával kapcsolatban. A képviselőktől érkező kéréseket bizalmasan kezelik, és a
képviselők jogosultak erre az iránymutatásra támaszkodni, amelyet 30 napon belül bocsátanak
rendelkezésre.

A jogalkotási ciklus elején több képviselő is hangot adott a bizottságon belüli eljárások
bizalmas jellegének biztosításával kapcsolatos aggályainak. A soros elnök e kérdést azonnal
megvizsgálta, és megvitatta az elnökkel. Jelenleg hivatalos eljárások vannak érvényben a
bizalmas kezelés mindenkori szigorú betartásának biztosítása érdekében. A bizottság ülésein
részt vevő valamennyi képviselőnek, asszisztensnek és alkalmazottnak titoktartási
nyilatkozatot kell aláírnia; a képviselőknek egyetlen asszisztenst kell kijelölniük, akik
jogosultak részt venni az üléseken; a dokumentumokat a bizottság tagjaihoz e-mail helyett
zárt borítékban kell eljuttatni.

2.2 Elnökség

A magatartási kódex 7. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy „a tanácsadó bizottság
minden egyes tagja rotációs alapon, hat hónapig tölti be az elnöki tisztséget”. 2012. március
7-i alakuló ülésén a tanácsadó bizottság úgy határozott, hogy „a rotáció elvben azon
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képviselőcsoportok méretének csökkenő sorrendjét követi, amelyeknek a tanácsadó
bizottságot alkotó képviselők tagjai”1.

Az elnök azonban a folytonosság biztosítása érdekében Sajjad Karimot (ECR) kérte fel, hogy
az első félévben lássa el a soros elnöki tisztséget. Sajjad Karim ugyanis a jelenlegi tanácsadó
bizottság egyetlen olyan tagja, aki annak már az előző jogalkotási ciklusban is tagja volt. A
rotációra ezután a tanácsadó bizottság tagjait kiküldő képviselőcsoportok mérete szerint,
csökkenő sorrendben kerül majd sor.

Ennek eredményeképpen Sajjad Karim 2014. szeptembertől 2015. februárig látja el a
bizottság elnöki tisztségét. Őt 2015. márciustól augusztusig Danuta Maria Hübner (EPP)
követi majd soros elnökként. 2016. februárig őt Mady Delvaux (S&D) követi majd.
A soros elnökséget 2016. márciusban Jean-Marie Cavada (ALDE) veszi át.
2016. szeptembertől pedig Jiří Maštálka (GUE) lesz a soros elnök.

2.3 A 2014. és 2015. évi ülések

A tanácsadó bizottság a 8. jogalkotási ciklus első félévében négy alkalommal ült össze.

A tanácsadó bizottság 2014. évi üléseinek naptára
(második félév – a 8. parlamenti ciklus kezdetétől)

szeptember 23., kedd
október 14., kedd
november 11., kedd
december 9., kedd

A tanácsadó bizottság 2014. szeptember 23-i ülésén az alábbi 2015. évi ülésnaptárat is
elfogadta.

A tanácsadó bizottság 2015. évi üléseinek naptára

január 20., kedd
február 24., kedd
március 24., kedd2

április 14., kedd
május 26., kedd
június 23., kedd
július 14., kedd
szeptember 22., kedd1

1 A tanácsadó bizottság eljárási szabályzata, 3. cikk.
2 Elnökváltás: Sajjad Karim (ECR) Danuta Maria Hübnernek (EPP) adja át az elnökséget.
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október 13., kedd
november 10., kedd
december 8., kedd

2.4 Az év során elvégzett munka

2.4(i) A magatartási kódex állítólagos megsértése

A 8. jogalkotási ciklus első félévében az elnök a kódex 8. cikkének (1) bekezdésében rögzített
eljárás keretében egyetlen olyan esetet sem utal a tanácsadó bizottsághoz, amely a magatartási
kódex állítólagos megsértésére utalt volna.

E helyzet azzal a proaktív megközelítéssel magyarázható, amelyet a 751 újonnan
megválasztott vagy újraválasztott képviselővel szemben – különösen a pénzügyi
érdekeltségeikre vonatkozó nyilatkozatok benyújtását illetően – elfogadtak (lásd 3.2.
bekezdés). E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a tanácsadó bizottság fő célja, hogy segítse a
képviselőket tájékoztatási kötelezettségük teljesítésében, nem pedig az, hogy indokot keressen
szankcionálásukra.

2.4(ii) A magatartási kódex értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos iránymutatás

A tanácsadó bizottság és annak titkársága emellett az év során folytatta törekvéseit, és
támogatta a képviselőket a magatartási kódex helyes értelmezésében és végrehajtásában,
miközben az adminisztratív terheket a lehetséges mértékig csökkentette.

A tanácsadó bizottság a kódex 7. cikkének (4) bekezdésével összhangban 30 naptári napon
belül, az ügyet teljesen bizalmasan kezelve egy képviselőnek szolgált iránymutatással. Ennek
során folytatta a szabályok értelmezésének további pontosítását.

Tovább pontosította például az udvariassági ajándékok kezelésének módját, noha azok becsült
értéke nem éri el a 150 eurós küszöböt, és tanácsot adott az érintett képviselőnek arra nézve,
hogy ilyen helyzetben milyen módon tegyen eleget teljes körűen és átlátható módon
tájékoztatási kötelezettségeinek. Ezenfelül pontosabban kifejtette az azon képviselőket terhelő
tájékoztatási kötelezettségeket, akik parlamenti tevékenységeik mellett külső tevékenységet is
végeznek.

1 Elnökváltás: Danuta Maria Hübner (EPP) Mady Delvaux-nak (S&D) adja át az elnökséget.
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2.4(iii) A képviselőknek nyújtott szolgáltatás javítása és a magatartási kódexszel
kapcsolatos tudatosság növelése

A magatartási kódexben az átláthatóságra vonatkozóan megfogalmazott követelmények
szigorúak, a tanácsadó bizottság azonban arra törekedett, hogy a képviselőkre továbbra is
minél kevesebb teher háruljon.

A tanácsadó bizottságot 2012. márciusi létrehozása óta a képviselőknek nyújtott gyakorlati
iránymutatásokból összeállítottak egy felhasználói útmutatót, amely a Parlament honlapján1

valamennyi hivatalos nyelven elérhető.

A tanácsadó bizottság első, 2014. szeptember 23-i ülésén utasította titkárságát, hogy juttassa
ez az összes újonnan megválasztott európai parlamenti képviselőnek azt a könyvecskét, amely
nemcsak e felhasználói útmutatót, hanem a bizottságot és annak munkáját bemutató rövid
tájékoztatót és valamennyi vonatkozó dokumentumot és űrlapot is tartalmazza. Emellett a
tanácsadó bizottság utasítására a titkárság tagjai egész évben számos tájékoztatót tartottak
képviselők, parlamenti asszisztensek és a képviselőcsoportok személyzete számára. E
proaktív megközelítés révén növelte a magatartási kódexszel kapcsolatos tudatosságot, és
csökkentette a meg nem felelés kockázatát.

Emellett a tanácsadó bizottságnak a megerősített szolgáltatás nyújtására és a tudatosság
növelésére irányuló erőfeszítései nemzetközi dimenziót is öltöttek. Szeptember végén Sajjad
Karim soros elnök chilei és mexikói parlamenti képviselőkből és vezető beosztású
közhivatalnokokból álló küldöttséggel találkozott, amely a bizottság nyitottsággal és etikával
kapcsolatos munkájáról kért tájékoztatást.

3 A MAGATARTÁSI KÓDEXHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3.1 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok nyomon követési
eljárása

2013. április 15-én az elnökség elfogadta a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseit. Az
intézkedések 2013. július 1-jén léptek hatályba, nem rendelkeznek visszaható hatállyal, és
céljuk a kódex „ajándékokról és hasonló juttatásokról” szóló 5. cikke hatályának
egyértelműsítése.

A végrehajtási intézkedések rögzítik, hogy a képviselőknek tájékoztatniuk kell az elnököt az
olyan alkalmakkor kapott ajándékokról, amikor hivatalos minőségükben képviselik a
Parlamentet, valamint be kell jelenteniük harmadik felek által szervezett rendezvényeken való
részvételüket, amennyiben utazásuk, szállásuk vagy tartózkodásuk költségeinek
visszatérítését valamely harmadik fél fedezi, vagy e költségeket valamely harmadik fél
közvetlenül kifizeti.

1http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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Emellett a végrehajtási rendelkezések 9. cikke előírja a képviselők pénzügyi érdekeltségeire
vonatkozó nyilatkozatának nyomon követési eljárását is:

„Amennyiben okkal feltételezhető, hogy valamely nyilatkozat nyilvánvalóan hibás, vagy
komolytalan, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen információt tartalmaz, az illetékes szolgálat
az elnök nevében ésszerű határidőn belül általános hitelességi vizsgálatot hajt végre a
tisztázás érdekében, amelynek során lehetőséget ad a képviselőnek a válaszadásra.
Amennyiben e vizsgálat révén az ügyet nem sikerül tisztázni és megoldani, az elnök a
magatartási kódex 8. cikkével összhangban határoz a további eljárásról.”

A Parlament főtitkárának 2013. április 22-i határozata alapján az Elnökségi Főigazgatóság
Képviselői Adminisztrációs Osztályát jelölték ki felelős szolgálatként, hogy az elnök nevében
az általános hitelességi vizsgálatot végrehajtsa.

A 2014. évi európai választásokat és a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok új
képviselők általi benyújtását követően a Képviselői Adminisztrációs Osztály 2014 őszén ezen
általános hitelességi ellenőrzés keretében nem kevesebb mint 58 képviselővel lépett
kapcsolatba:

 41 újraválasztott képviselővel, akik üres nyilatkozatot, illetve üres vagy hiányos
szakaszt (A) tartalmazó nyilatkozatot nyújtottak be;

 11 új képviselővel, akik üres szakaszt (A) tartalmazó nyilatkozatot nyújtottak be; e
napig:

 6 új képviselővel, akik üres nyilatkozatot nyújtottak be.

Ezen első kapcsolatfelvétel nyomán 53 ügy azonnal megoldást nyert, azaz az érintett
képviselők vagy felülvizsgált nyilatkozatot nyújtottak be, vagy megfelelő magyarázattal
szolgáltak arra nézve, hogy eredeti nyilatkozatukon miért nem kell változtatni.

A fennmaradó öt képviselővel októberben az elnök által küldött hivatalos levél formájában
újra felvették a kapcsolatot, és ezt követően nyilatkozataikat kielégítőnek minősülő módon
kiigazították.

3.2 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatának benyújtása

Amint azt a magatartási kódex 4. cikkének (1) bekezdése kimondja, „Az átláthatóság
érdekében a képviselők személyes felelősséget vállalnak azért, hogy az európai parlamenti
választásokat követő első ülésszak végéig […] pénzügyi érdekeltségeiket ismertető
nyilatkozatot nyújtsanak be az elnöknek […]”.

A 2014. évi európai választásokat követő 8. jogalkotási ciklus első ülésének (július 1–3.)
végéig 750 képviselő nyújtotta be eredeti nyilatkozatát. Az az egy képviselő, aki ezt nem tette
meg, emlékeztető levelet kapott az elnöktől, és azonnal benyújtotta nyilatkozatát.

Emellett a 4. cikk (1) bekezdése értelmében a képviselőknek pénzügyi érdekeltségeikre
vonatkozó nyilatkozataikat „parlamenti ciklus közben a Parlamenthez való csatlakozásuk után
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30 napon belül” kell benyújtaniuk. 2014 második félévében a 13 új képviselő összesen 13
nyilatkozatot nyújtott be az elnöknek, mindegyikük az erre meghatározott határidőn belül.

Végezetül a magatartási kódex 4. cikkének (1) bekezdése szerint a képviselők „az egyes
változásokat követő 30 napon belül értesítik az elnököt a nyilatkozatukban történt bármilyen
változásról”.

A félév során 85 képviselő összesen 89 módosított nyilatkozatot nyújtott be az elnök részére.
A számbeli eltérést az indokolja, hogy 4 képviselő két alkalommal aktualizálta nyilatkozatát.

Ezek a módosított nyilatkozatok összesen 150 változást tartalmaztak, néhány esetben tehát
egyetlen módosítás során több változásról is nyilatkoztak.

A tartalmat illetően leggyakrabban az (A), (D) és (I) pontot módosították, 44, 42, illetve 18
alkalommal.

Az alábbi ábra az év során benyújtott módosítások eloszlását mutatja pontról pontra.
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Az európai parlamenti
képviselők által eszközölt módosítások szakaszonkénti

bontásban

Módosítások
száma

A. szakasz: a képviselő parlamenti tisztsége megkezdését megelőző három évben végzett foglalkozásai, valamint az ezen
időszak alatt vállalatok, nem kormányzati szervezetek, egyesületek vagy más, jogszabály által létrehozott szervek
testületeiben vagy bizottságaiban betöltött tisztsége.
B. szakasz: másik parlamentben fennálló képviselői megbízatás révén befolyó jövedelem.
C. szakasz: javadalmazással járó tevékenység, amelyet a képviselő megbízatása gyakorlása mellett akár alkalmazottként, akár
önálló vállalkozóként betölt.
D. szakasz: vállalatok, nem kormányzati szervek, egyesületek vagy más, jogszabály által létrehozott szervek testületeiben
vagy bizottságaiban viselt tisztség, és bármilyen külső, javadalmazott vagy javadalmazással nem járó tevékenység.
E. szakasz: alkalmankénti, díjazással járó külső tevékenység (írói, előadói tevékenység vagy szaktanácsadás), amennyiben a
teljes díjazás összege egy naptári évben meghaladja az 5000 eurót.
F. szakasz: bármilyen vállalati részesedés vagy tulajdonrész, amennyiben annak lehetséges közpolitikai vonatkozásai vannak,
illetve amennyiben a részesedés jelentős befolyást biztosít a képviselő számára az adott testület ügyei felett.
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G. szakasz: pénzbeli, személyes vagy természetbeni juttatás, amelyet a képviselő a Parlament által biztosított juttatásán felül
politikai tevékenységéért harmadik féltől kap, akinek kilétét közölnie kell.
H. szakasz: bármilyen más pénzügyi érdekeltség, amely a képviselőt feladatainak teljesítése során befolyásolhatja.
I. szakasz: Egyéb kiegészítő információ.

4 HIVATALI MŰKÖDÉS

Az Elnökségi Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya (székhelye Brüsszelben és
Luxembourgban található) jár el a tanácsadó bizottság titkárságaként és a magatartási kódex
végrehajtási intézkedéseinek 2., 3., 4. és 9. cikke szerint az illetékes szolgálatként is:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Titkárság, A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgium


