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VOORWOORD

In artikel 7, lid 6, van de gedragscode voor de leden van het Europees Parlement
inzake financiële belangen en belangenconflicten (bijlage I van het Reglement van het
Europees Parlement) wordt bepaald: "Het raadgevend comité brengt jaarlijks verslag
uit over zijn werkzaamheden."

Omdat de Europese verkiezingen in 2014 plaatsvonden, werd het halfjaarlijks verslag
voor de periode van 1 januari tot maandag 30 juni 2014 op 30 juni 2014 goedgekeurd.

Dit halfjaarlijkse verslag over de werkzaamheden van het raadgevend comité voor het
gedrag van de leden heeft betrekking op de periode van 1 juli tot en met 31 december
2014 en is door het comité goedgekeurd op 24 februari 2015.

Inhoudsopgave

1. Achtergrond

2. Het raadgevend comité voor het gedrag van de leden
2.1 Samenstelling en taken
2.2 Voorzitterschap
2.3 Vergaderingen 2014 & 2015
2.4 Tijdens het jaar verrichte werkzaamheden

3. Activiteiten in verband met de gedragscode
3.1 Toetsingsprocedure voor de opgaven van de financiële belangen van de leden
3.2 Opgave van de financiële belangen van de leden

4. Administratie



3

Samenvatting

Het onderhavige verslag heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2014, vanaf de
benoeming van de leden van het raadgevend comité door de Voorzitter van het
Europees Parlement na de Europese verkiezingen van mei 2014 en het begin van de
achtste zittingsperiode op 1 juli 2014.

Het nieuw benoemde raadgevend comité heeft uiteraard het grootste deel van zijn tijd
en aandacht gewijd aan zijn twee kerntaken, namelijk het adviseren van de Voorzitter
en het begeleiden van leden omtrent de uitlegging en toepassing van de gedragscode.
Verzoeken van leden worden hierbij vertrouwelijk en binnen dertig dagen behandeld.

Het raadgevend comité heeft zich ook ingespannen om de dienstverlening aan de
leden te verbeteren en de administratieve lasten tot een minimum te beperken. Het
heeft ook een bijzondere nadruk gelegd op het vergroten van de kennis van de
gedragscode, zowel intern als extern. In dit verband moet worden gewezen op de in
toenemende mate internationale dimensie van deze inspanningen.

Daarnaast is vanaf de eerste dag van de achtste zittingsperiode een algemene
plausibiliteitscontrole toegepast op alle opgaven van de financiële belangen die door
de leden zijn ingediend. Deze controle, die werd uitgevoerd in overeenstemming met
de uitvoeringsmaatregelen van de gedragscode die een jaar geleden in werking is
getreden, had als resultaat dat in 58 gevallen werd geconstateerd dat er sprake was
van onduidelijke opgaven. De desbetreffende leden is gevraagd hun opgave te
verduidelijken.

Daarnaast werden ingevolge de algemene verplichting tot bijwerking nog eens 89
bijgewerkte opgaven ingediend door 85 leden. Deze bijgewerkte opgaven omvatten in
totaal 150 wijzigingen. Er is dus een aantal keren in een enkele bijgewerkte opgave
meer dan één wijziging aangebracht.
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1 ACHTERGROND

De gedragscode voor de leden van het Europees Parlement is in werking getreden op
1 januari 2012.

In de code wordt uitgegaan van het grondbeginsel dat de leden uitsluitend in het
algemeen belang handelen en zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden laten
leiden door de principes van belangeloosheid, integriteit, transparantie, toewijding,
eerlijkheid, verantwoordelijkheid en respect voor het aanzien van de instelling.

In de gedragscode wordt gedefinieerd wat onder een belangenconflict moet worden
verstaan en wordt bepaald hoe de leden hiermee moeten omgaan; de code bevat
bijvoorbeeld regels over beroepsactiviteiten van voormalige leden.

De gedragscode verplicht de leden een nauwkeurige opgave te doen van hun
financiële belangen.

Van de leden wordt tevens verlangd dat zij hun aanwezigheid bij door derden
georganiseerde evenementen melden.

Deze openbaarmakingsverplichtingen vloeien voort uit de in de gedragscode
vastgestelde strenge transparantieregels en -normen. De door de leden in hun opgaven
verstrekte informatie kan worden geraadpleegd op hun persoonlijke profielpagina op
de website van het Parlement.

Leden moeten ook melding maken van geschenken die zij hebben ontvangen terwijl
zij het Parlement officieel vertegenwoordigden, overeenkomstig de voorwaarden die
in de uitvoeringsmaatregelen van de gedragscode zijn vastgesteld. Dergelijke
geschenken worden opgenomen in een register van geschenken.

De Voorzitter kan een sanctie opleggen aan een lid dat de gedragscode overtreedt.
Deze aan een lid opgelegde sanctie wordt door de Voorzitter in de plenaire
vergadering bekendgemaakt en blijft voor de resterende duur van de zittingsperiode
op een duidelijk zichtbare plek op de website van het Parlement vermeld staan.

2 HET RAADGEVEND COMITÉ VOOR HET GEDRAG VAN DE LEDEN

2.1 Samenstelling en taken

Het raadgevend comité voor het gedrag van de leden is ingesteld bij artikel 7, lid 1,
van de gedragscode. Overeenkomstig artikel 7, lid 2, bestaat het comité "uit vijf leden,
die de Voorzitter aan het begin van zijn ambt kiest uit de bureauleden en
coördinatoren van de Commissie constitutionele zaken en de Commissie juridische
zaken, met inachtneming van de ervaring van de leden en het politiek evenwicht".
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De leden van het raadgevend comité zijn:

 mevrouw Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen);

 mevrouw Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 de heer Sajjad KARIM (ECR, Verenigd Koninkrijk);

 de heer Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrijk); en

 de heer Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tsjechië).

In artikel 7, lid 3, van de gedragscode wordt bepaald: "Aan het begin van zijn ambt
benoemt de Voorzitter tevens de plaatsvervangende leden van het raadgevend comité,
en wel één lid voor elke fractie die niet in het raadgevend comité vertegenwoordigd
is".

De plaatsvervangende leden van het raadgevend comité zijn:

 mevrouw Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland); en

 mevrouw Laura FERRARA (EFDD, Italië).

Aanvankelijk zat de heer Francisco SOSA WAGNER (Spanje) namens de ALDE-
fractie in het raadgevend comité, maar aangezien de heer SOSA WAGNER per 19
oktober 2014 zijn mandaat als lid van het Europees Parlement heeft neergelegd, heeft
de Voorzitter de heer Jean-Marie CAVADA als lid van het raadgevend comité
aangewezen.

De taak van het raadgevend comité is het beoordelen van door de Voorzitter bij het
comité gemelde vermoedelijke gevallen van overtreding, alsmede het geven van
richtsnoeren aan de leden omtrent de uitlegging en toepassing van de gedragscode.
Een verzoek van een lid wordt vertrouwelijk behandeld en de leden mogen uitgaan
van de juistheid van het advies, dat binnen 30 dagen wordt verstrekt.

Aan het begin van de zittingsperiode uitten enkele leden bezorgdheid in verband met
de vertrouwelijkheid van de procedure binnen het comité. De fungerend voorzitter is
hierop meteen in actie gekomen en heeft deze kwestie met de Voorzitter besproken.
Er worden momenteel formele procedures ingevoerd om ervoor te zorgen dat de
vertrouwelijkheid te allen tijde strikt in acht wordt genomen. Meer precies zal alle
leden, medewerkers en personeelsleden die de vergaderingen van het comité bijwonen
worden verzocht een verklaring van vertrouwelijkheid te ondertekenen, zullen de
leden één medewerker moeten aanwijzen die vergaderingen mag bijwonen en zullen
documenten niet langer per email naar de leden worden verzonden, maar in een
verzegelde enveloppe.

2.2 Voorzitterschap
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In artikel 7, lid 2, van de gedragscode, wordt bepaald: "Ieder lid van het raadgevend
comité neemt het voorzitterschap bij toerbeurt voor een periode van zes maanden
waar". Tijdens de oprichtingsvergadering van 7 maart 2012 heeft het raadgevend
comité het volgende besloten: "Voor de volgorde van de toerbeurten wordt in
beginsel uitgegaan van de grootte van de fractie – te beginnen bij de grootste fractie
– waartoe de leden van het raadgevend comité behoren"1.

De Voorzitter verzocht met het oog op de continuïteit echter de heer Karim (ECR) om
het eerste halfjaar als voorzitter op te treden. De heer Karim is het enige lid van het
huidige raadgevend comité dat ook reeds lid was tijdens de vorige zittingsperiode. Na
de heer Karim wordt het voorzitterschap bij toerbeurt waargenomen in volgorde van
de grootte van de fracties - te beginnen bij de grootste fractie - waartoe de leden van
het raadgevend comité behoren.

De heer Karim heeft het raadgevend comité dus voorgezeten van september 2014 tot
en met februari 2015. Mevrouw Hübner (PPE) zal vervolgens van maart tot en met
augustus 2015 optreden als voorzitter. Mevrouw Delvaux (S&D) zal haar opvolgen
tot en met februari 2016.
Vanaf maart 2016 zal de heer Cavada (ALDE) het roterend voorzitterschap
overnemen.
De heer Maštálka (GUE) zal vanaf september 2016 voorzitter zijn.

2.3 Vergaderingen 2014 & 2015

Het raadgevend comité is in het eerste halfjaar van de achtste zittingsperiode vier keer
bijeengekomen.

Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2014
(tweede halfjaar – begin van de achtste zittingsperiode)

Dinsdag 23 september
Dinsdag 14 oktober
Dinsdag 11 november
Dinsdag 9 december

Tijdens zijn vergadering van 23 september 2014 keurde het raadgevend comité ook
het volgende vergaderrooster voor 2015 goed.

1 Reglement van het raadgevend comité, artikel 3.
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Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2015

Dinsdag 20 januari
Dinsdag 24 februari
Dinsdag 24 maart 2

Dinsdag 14 april
Dinsdag 26 mei
Dinsdag 23 juni
Dinsdag 14 juli
Dinsdag 22 september3

Dinsdag 13 oktober
Dinsdag 10 november
Dinsdag 8 december

2.4 Tijdens het jaar verrichte werkzaamheden

2.4(i) Klachten over overtreding van de gedragscode

Tijdens het eerste halfjaar van de achtste zittingsperiode heeft de Voorzitter aan het
raadgevend comité geen enkele keer mededeling gedaan van vermoedelijke
overtredingen van de gedragscode (overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 1,
van de code).

2 Toerbeurt voorzitterschap: mevrouw Danuta Maria Hübner (PPE) volgt de heer Karim (ECR) op.
3 Toerbeurt voorzitterschap: mevrouw Mady Delvaux (S&D) volgt mevrouw Danuta Maria Hübner
(PPE) op.
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Deze situatie kan worden verklaard door de proactieve benadering van de 751 nieuw
verkozen of herkozen leden, met name wat betreft de indiening van de respectieve
opgaven van hun financiële belangen (zie paragraaf 3.2). In dit verband moet
benadrukt worden dat het raadgevend comité zich in de eerste plaats moet
bezighouden met het ondersteunen van de leden bij hun inspanningen om aan de
openbaarmakingsverplichtingen te voldoen en dat het opleggen van sancties niet het
voornaamste doel is.

2.4(ii) Richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de gedragscode

Voorts hebben het raadgevend comité en zijn secretariaat in de loop van het jaar hun
inspanningen voortgezet om de leden te helpen bij de correcte uitlegging en
toepassing van de gedragscode en ernaar gestreefd hierbij de administratieve lasten
zoveel mogelijk te beperken.

Het comité heeft advies verleend aan een lid, vertrouwelijk en binnen dertig
kalenderdagen, in overeenstemming met artikel 7, lid 4, van de gedragscode. Hiermee
heeft het comité dus verdere opheldering verschaft over de interpretatie van de regels.

Het heeft bijvoorbeeld verder verduidelijkt hoe moest worden omgegaan met
relatiegeschenken, hoewel de geschatte waarde van die geschenken onder de grens
van 150 euro lag. Ook heeft het het betrokken lid geadviseerd over de manier waarop
hij(zij) ervoor kan zorgen dat zijn (haar) openbaarmakingsverplichtingen in dergelijke
situaties volledig en op transparantie wijze worden nageleefd. Het comité heeft ook de
openbaarmakingsverplichtingen van leden die naast hun parlementaire activiteiten
nog andere werkzaamheden vervullen, nader toegelicht.

2.2(iii) Het verbeteren van de dienstverlening aan de leden en het vergroten van
de kennis over de gedragscode

De gedragscode stelt strikte eisen inzake transparantie, maar het raadgevend comité
heeft zich ingespannen om de administratieve lasten voor de leden tot een minimum
te beperken.

De praktische richtsnoeren die het raadgevend comité sinds zijn oprichting in maart
2012 aan de leden heeft verstrekt zijn gebundeld in een gebruikersgids die in alle
officiële talen beschikbaar is op de website van het Parlement4.

Tijdens zijn eerste vergadering van 23 september 2014 heeft het raadgevend comité
zijn secretariaat de opdracht gegeven om onder alle nieuw verkozen leden van het
Europees Parlement een folder te verspreiden met niet alleen deze gebruikersgids,
maar ook een korte presentatie over wat het comité is en doet, en alle relevante
documenten en formulieren. Daarnaast hebben leden van het secretariaat volgens
instructies van het raadgevend comité het hele jaar door presentaties gegeven aan de
leden, parlementaire medewerkers en medewerkers van fracties. Door middel van
deze proactieve benadering heeft het de kennis van de gedragscode vergroot en het
risico op niet-naleving beperkt.

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC_Users_Guide_draft4web_NL_rev.pdf
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Bovendien hebben de inspanningen van het raadgevend comité om de dienstverlening
te verbeteren en de kennis te vergroten een internationale dimensie gekregen. De
voorzitter, de heer Karim, ontving eind september een delegatie van Chileense en
Mexicaanse parlementsleden en hoge ambtenaren die graag geïnformeerd wilden
worden over de werkzaamheden van het comité op het gebied van openheid en ethiek.

3 ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DE GEDRAGSCODE

3.1 Toetsingsprocedure voor de opgaven van de financiële belangen van de
leden

Op 15 april 2013 hechtte het Bureau zijn goedkeuring aan de uitvoeringsmaatregelen
voor de gedragscode. Deze maatregelen zijn op 1 juli 2013 in werking getreden,
zonder terugwerkende kracht, en verduidelijken de toepassingssfeer van artikel 5 van
de gedragscode betreffende "geschenken en soortgelijke voordelen".

In de uitvoeringsmaatregelen is vastgelegd dat leden de Voorzitter op de hoogte
moeten stellen van geschenken die zij ontvangen wanneer zij het Parlement officieel
vertegenwoordigen en dat zij hun aanwezigheid bij evenementen die door derde
partijen worden georganiseerd moeten melden wanneer hun reis-, accommodatie- of
verblijfskosten of de directe betaling van dergelijke kosten worden geregeld door een
derde partij.

Daarnaast voorziet artikel 9 van de uitvoeringsmaatregelen in een toetsingsprocedure
voor de opgaven van de financiële belangen van de leden:

"Als er reden is om aan te nemen dat een opgave manifest foute, niet ernstig bedoelde,
onleesbare of onbegrijpelijke informatie bevat, voert de bevoegde dienst binnen een
redelijke termijn namens de Voorzitter een algemene plausibiliteitscontrole uit om
duidelijkheid te verkrijgen, waarbij het lid de gelegenheid krijgt om te reageren. Als
de controle geen duidelijkheid oplevert en het probleem dus niet is opgelost, neemt de
Voorzitter een besluit over verdere stappen overeenkomstig artikel 8 van de
gedragscode."

Bij besluit van 22 april 2013 van de secretaris-generaal van het Parlement is de
afdeling Ledenadministratie van het directoraat-generaal Presidium aangewezen als
de bevoegde dienst om namens de Voorzitter deze algemene plausibiliteitscontrole te
verrichten.

Na de Europese verkiezingen van 2014 en de indiening van de respectieve opgaven
van hun financiële belangen door de nieuw verkozen leden, heeft de afdeling
Ledenadministratie in het najaar van 2014 in het kader van deze algemene
plausibiliteitscontrole informeel contact opgenomen met niet minder dan 58 leden:

 41 herverkozen leden die een lege opgave of een opgave met een leeg of
onvolledig deel A hadden ingediend;
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 11 nieuwe leden die een opgave waarvan deel A leeg was, hadden ingediend;
en

 6 nieuwe leden die een lege opgave hadden ingediend.

Naar aanleiding van dit eerste contact werden 53 gevallen meteen opgelost, dat wil
zeggen: de betrokken leden dienden een herziene opgave in of gaven een uitleg die
rechtvaardigde dat hun eerder ingediende opgave ongewijzigd bleef.

Met de vijf overige leden werd in oktober contact opgenomen via een officiële brief
van de Voorzitter. Zij pasten vervolgens hun opgaven op een bevredigende manier
aan.

3.2 Opgave van de financiële belangen van de leden

In artikel 4, lid 1, van de gedragscode is het volgende bepaald: "Omwille van de
transparantie doen de leden van het Europees Parlement onder hun persoonlijke
verantwoordelijkheid voor het einde van de eerste vergaderperiode na de
verkiezingen voor het Europees Parlement [...] aan de Voorzitter opgave van hun
financiële belangen".

Aan het einde van de eerste vergaderperiode van de achtste zittingsperiode (1 juli tot
en met 3 juli) na de Europese verkiezingen van 2014 hadden 750 leden hun eerste
opgaven ingediend. Het enige lid dat dit niet had gedaan, kreeg een herinnering van
de Voorzitter en diende hierop meteen zijn opgave in.

Daarnaast zijn leden uit hoofde van artikel 4, lid 1, verplicht om de opgaven van hun
financiële belangen "bij ambtsaanvaarding in de loop van de zittingsperiode, binnen
30 dagen na het begin van hun mandaat" in te dienen. Tijdens het tweede halfjaar van
2014 dienden de dertien nieuwe leden bij de Voorzitter dertien nieuwe opgaven in. Zij
deden dit allemaal binnen de hiervoor vastgestelde termijn.

Tot slot bepaalt artikel 4, lid 1, van de gedragscode dat leden "de Voorzitter op de
hoogte [stellen] van iedere wijziging die voor hun opgave van belang is, binnen 30
dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan".

In de loop van het halfjaar zijn er 89 bijgewerkte opgaven ingediend bij de Voorzitter
door 85 leden. Dat het aantal bijgewerkte opgaven hoger lag wordt verklaard door het
feit dat vier leden hun opgaven twee keer hebben bijgewerkt.

De bijgewerkte opgaven omvatten in totaal 150 wijzigingen. Er is dus een aantal
keren in een enkele bijgewerkte opgave meer dan één wijziging aangebracht.

Wat de inhoud betreft werden de delen A, D en I veruit het vaakst gewijzigd, met
respectievelijk 44, 42 en 18 wijzigingen.

De onderstaande grafiek illustreert de verdeling, per deel, van alle door het jaar heen
aangebrachte wijzigingen.
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Number of
modifications

Deel A: beroepswerkzaamheden gedurende de drie jaar voor ambtsaanvaarding van het lid in het Parlement,
alsook deelname aan comités en raden van bestuur gedurende diezelfde periode bij ondernemingen, niet-
gouvernementele organisaties, verenigingen of andere organisaties die aan het rechtsverkeer deelnemen.
Deel B: bezoldiging die het lid voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvangt.
Deel C: vaste bezoldigde activiteit die het lid naast zijn taken uitoefent, in loondienst dan wel als zelfstandige.
Deel D: deelname aan comités en raden van bestuur bij ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties,
verenigingen of andere organisaties die aan het rechtsverkeer deelnemen, of de uitoefening van iedere andere
externe activiteit waarmee het lid zich al dan niet bezoldigd bezighoudt.
Deel E: incidentele externe activiteiten tegen vergoeding (met inbegrip van publicaties, lezingen of advisering),
waarvan de vergoeding in totaal meer bedraagt dan 5 000 euro per kalenderjaar.
Deel F: deelname in een onderneming of maatschap, wanneer dit een weerslag kan hebben op het publieke
domein, of wanneer die deelname het lid aanzienlijke invloed verschaft op de zakelijke belangen van de betrokken
organisatie.
Deel G: iedere financiële, personele of materiële steun naast de door het Parlement beschikbaar gestelde middelen,
die aan het lid in het kader van diens politieke activiteiten door derden wordt verleend, met vermelding van de
identiteit van laatstgenoemden.
Deel H: ieder ander financieel belang dat van invloed kan zijn op de taakuitoefening van het lid.
Deel I: overige informatie die het lid wenst te verstrekken.

4 ADMINISTRATIE

De afdeling Ledenadministratie (in Brussel en Luxemburg) van het directoraat-
generaal Presidium fungeert als secretariaat voor het raadgevend comité en is de
bevoegde dienst als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 9 van de uitvoeringsmaatregelen
voor de gedragscode.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu
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Europees Parlement
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