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FORORD

Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende
økonomiske interesser og interessekonflikter (bilag I til Europa-Parlamentets
forretningsorden) fastsætter, at "det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport
om sine aktiviteter".
På grund af valget til Europa-Parlamentet i 2014 blev den halvårlige beretning for
perioden 1. januar–30. juni 2014 vedtaget den 30. juni 2014.
Denne halvårlige beretning om arbejdet i det rådgivende udvalg om medlemmernes
adfærd dækker perioden 1. juli–31. december 2014 og blev vedtaget af udvalget den
24. februar 2015.
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Resumé

Nærværende beretning omhandler andet halvår af 2014, således efter at EuropaParlamentets formand oven på EP-valget i maj 2014 udpegede medlemmerne af det
rådgivende udvalg og omfattende begyndelsen på den ottende valgperiode den 1. juli
2014.
Den nyudnævnte rådgivende afsatte naturligvis det meste af sin tid og indsats til sine
to kerneopgaver, nemlig at rådgive formanden og vejlede medlemmerne i fortolkning
og gennemførelse af adfærdskodeksen, i form af fortrolige henvendelser fra
medlemmerne med svartid på højst 30 dage.
Det rådgivende udvalg har også bestræbt sig på at forbedre sin service til
medlemmerne og dermed lette arbejdsbyrden for administrationen så meget som
muligt. Den lagde også særlig vægt på at højne bevidstheden om adfærdskodeksen
både inden og uden for EP's vægge. Den stadig mere internationale dimension af disse
bestræbelser bør i denne forbindelse fremhæves.
Desuden er alle erklæringer om finansielle interesser, som medlemmerne har
indleveret siden den første dag i ottende valgperiode, blevet underkastet et overordnet
sandsynlighedstjek. Dette tilsyn, der foretages i overensstemmelse med
gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen, der trådte i kraft for et år siden,
har ført til, at ikke mindre end 58 medlemmer er blevet anmodet om at tydeliggøre
uklare erklæringer.
Desuden blev der indgivet 89 ajourførte erklæringer af 85 medlemmer som led i de
almindelige ajourføringsforpligtelser. Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set
150 ændringer, dvs. at der i nogle tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr.
ajourføring.

3

1

BAGGRUND

Adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft
den 1. januar 2012.
Den fastsætter som grundlæggende princip, at medlemmerne udelukkende skal handle
i almenvellets interesse og udføre deres arbejde under udvisning af upartiskhed,
integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for
institutionens omdømme.
Adfærdskodeksen definerer interessekonflikter, og hvordan medlemmerne skal
håndtere disse, og omfatter f.eks. regler vedrørende tidligere medlemmers
erhvervsaktiviteter.
Adfærdskodeksen forpligter medlemmerne til at afgive en detaljeret erklæring om
deres økonomiske interesser.
Medlemmerne skal også afgive erklæring om deres deltagelse i begivenheder
arrangeret af tredjeparter.
Disse indberetningsforpligtelser afspejler adfærdskodeksens strenge regler og normer
for gennemsigtighed. De oplysninger, som medlemmerne giver i deres erklæringer,
kan findes på medlemmernes personlige profilsider på Parlamentets websted.
Medlemmerne skal ligeledes indberette gaver, de modtager, når de repræsenterer
Parlamentet ved officielle lejligheder, i overensstemmelse med betingelserne i
gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. Sådanne gaver indføres i
gaveregisteret.
Et medlem, der anses for at have overtrådt adfærdskodeksen, kan af formanden
pålægges en sanktion. Denne sanktion bekendtgøres af formanden på plenarmødet og
vil være offentliggjort på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af
valgperioden.
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DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD

2.1

Sammensætning og opgaver

Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd blev nedsat i henhold til
adfærdskodeksens artikel 7, stk.1. I henhold til artikel 7, stk. 2, "består [udvalget] af
fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af dennes
embedsperiode blandt medlemmerne af formandskaberne for Udvalget om
Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget og disse to udvalgs koordinatorer under
hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt".
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Medlemmerne af det rådgivende udvalg er:


Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen)



Mady DELVAUX (S&D, Luxembourg)



Sajjad KARIM (ECR, Det Forenede Kongerige)



Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrig) samt



Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Den Tjekkiske Republik)

Adfærdskodeksens artikel 7, stk. 3, fastsætter følgende: Formanden udpeger ligeledes,
ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg,
dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende
udvalg".
Reservemedlemmerne af det rådgivende udvalg er:


Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland) samt



Laura FERRARA (EFDD, Italien)

Det oplyses for en god ordens skyld, at Francisco SOSA WAGNER (Spanien)
oprindeligt var medlem for ALDE-Gruppen. SOSA WAGNER nedlagde imidlertid sit
mandat som medlem af Europa-Parlamentet pr. 19. oktober 2014, hvorpå formanden
udpegede Jean-Maria CAVADA til medlem af udvalget.
Det rådgivende udvalg har til opgave at undersøge påståede overtrædelser, som det får
forelagt af formanden, og give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og
anvendelsen af kodeksen. Anmodninger fra medlemmerne behandles fortroligt, og
medlemmerne har ret til at forlade sig på disse retningslinjer, der gives inden for 30
dage.
Flere medlemmer gav ved begyndelsen af valgperioden udtryk for bekymring over
sikkerheden omkring fortroligheden af Udvalgets arbejdsprocedurer. Dette anliggende
blev øjeblikkeligt taget op af udvalgsformanden, der drøftede det med Parlamentets
formand. Der er på nuværende tidspunkt ved at blive indfør formelle procedurer til at
sikre, at fortroligheden hele tiden nøje overholdes. Således vil alle medlemmer,
assistenter og medlemmer af personalet, der deltager i Udvalgets møder, skulle
underskrive en tavshedserklæring; medlemmerne skal udpege en parlamentarisk
assistent, der bemyndiges til at deltage i møderne; og dokumenter omdeles til
udvalgsmedlemmerne i forseglet konvolut i stedet for via e-mail.

2.2

Formandskab

I adfærdskodeksens artikel 7, stk. 2, fastsættes, at "Medlemmerne af det rådgivende
udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen". På
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sit konstituerende møde den 7. marts 2012 vedtog det rådgivende udvalg, at
"Rækkefølgen fastlægges som udgangspunkt på grundlag af størrelsen af den politiske
gruppe, som medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg tilhører"1.
Formanden anmodede dog for kontinuitetens skyld Sajjad KARIM (ECR) om at
fungere som formand i det første halvår. Sajjad KARIM er nemlig det eneste medlem
af det nuværende udvalg, som også var medlem i den forgangne valgperiode.
Rotationsrækkefølgen vil derefter foregå i faldende orden efter størrelsen af den
politiske gruppe, som medlemmerne af udvalget tilhører.
Således vil Sajjad KARIM have formandskabet for udvalget fra september 2014 til
februar 2015. Danuta Maria HÜBNER vil derefter være formand fra marts til august
2015. Mady DELVAUX vil være formand indtil februar 2016.
Jean-Marie CAVADA (ALDE) vil overtage det roterende formandskab fra marts
2016.
Jiří MAŠTÁLKA (GUE) vil være formand fra september 2016.

2.3

Møder i 2014 og 2015

Det rådgivende udvalg mødtes fire gange i det første halvår af den ottende
valgperiode.

Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2014
(andet halvår – begyndelsen på den ottende valgperiode)
Tirsdag den 23. september
Tirsdag den 14. oktober
Tirsdag den 11. november
Tirsdag den 9. december

På mødet den 23. september 2014 vedtog det rådgivende udvalg også følgende
mødekalender for 2015:

Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2015
Tirsdag den 20. januar
Tirsdag den 24. februar
Tirsdag den 24. marts 2
Tirsdag den 14. april
Tirsdag den 26. maj
Tirsdag den 23. juni
1
2

Det rådgivende udvalgs forretningsorden, artikel 3.
Formandsrotation: Danuta Maria Hübner (PPE) vil tage over fra Sajjad Karim (ECR).
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Tirsdag den 14. juli
Tirsdag den 22. september3
Tirsdag den 13. oktober
Tirsdag den 10. november
Tirsdag den 8. december

2.4

Arbejde i det forgangne år

2.4(i) Påståede overtrædelser af adfærdskodeksen
Det rådgivende udvalg fik i første halvår af den ottende valgperiode ikke forelagt
nogen sager af formanden, jf. proceduren i adfærdskodeksens artikel 8, stk. 1, om
påståede overtrædelse af kodeksen.
Denne situation kan nemt forklares ved den proaktive tilgang, som er blevet anlagt i
forhold til de 751 ny- eller genvalgte medlemmer, navnlig for så vidt angår
indgivelsen af deres respektive erklæringer om finansielle interesser (se afsnit 3.2).
Det skal i denne forbindelse understreges, at det rådgivende udvalgs primære mål er at
bistå medlemmerne med at opfylde deres indberetningsforpligtelser snarere end at
finde grunde til at pålægge sanktioner.

2.4(ii) Vejledning i fortolkning og implementering af adfærdskodeksen
Det rådgivende udvalg og dets sekretariat har i årets løb også rettet sine bestræbelser
mod at bistå medlemmerne med at fortolke og anvende adfærdskodeksen korrekt og
samtidig så vidt muligt lette den administrative byrde.
Det har udstukket retningslinjer til medlemmerne i al fortrolighed og inden for en frist
på 30 kalenderdage i overensstemmelse med kodeksens art. 7, stk. 4. Den har herved
videreført arbejdet med at afklare fortolkningen af reglerne.
Eksempelvis har udvalget foretaget en yderligere afklaring af, hvordan man skal
modtage officielle gaver, selv om gavens værdi er på under tærsklen på 150 EUR, idet
det pågældende medlem rådgives om, hvordan vedkommende kan opfylde sine
indberetningsforpligtelser på fyldestgørende og gennemsigtig vis. Endvidere har
udvalget forklaret de gældende indberetningsforpligtelser for de medlemmer, der er
eksternt beskæftiget sideløbende med deres parlamentariske arbejde.

2.4(iii) Forbedring af servicen til medlemmerne og højnelse af bevidstheden om
adfærdskodeksen
3

Formandsrotation: Mady Delvaux (S&D) vil tage over fra Danuta Maria Hübner (PPE).
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Kravene om åbenhed i adfærdskodeksen er strenge, men det rådgivende udvalg har
bestræbt sig på at sikre, at den administrative byrde for medlemmerne er så let som
muligt.
Siden udvalget blev nedsat i marts 2012, er dets praktiske retningslinjer til
medlemmerne blevet samlet i en brugervejledning, som er tilgængelig på
Parlamentets websted4 på alle de officielle sprog.
På sit indledende møde den 23. september pålagde udvalget sit sekretariat at omdele
en håndbog indeholdende både brugervejledningen og en kort præsentation af, hvad
udvalget er og arbejder med samt alle relevante dokumenter og formularer til samtlige
nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet. Desuden har medlemmer af sekretariatet
efter instruks fra udvalget i årets løb afholdt en række præsentationer for medlemmer,
parlamentariske assistenter og de politiske gruppers personale. Gennem denne
proaktive tilgang er bevidstheden om adfærdskodeksen blevet højnet og risikoen for
manglende overholdelse heraf reduceret.
Hertil kommer, at udvalgets bestræbelser på at styrke sin service og højne
bevidstheden også har fået en international dimension. Fungerende formand Sajjid
Karim mødtes sidst i september med en delegation af chilenske og mexicanske
parlamentarikere og højtstående embedsmænd, der ønskede at blive orienteret om
udvalgets arbejde om åbenhed og etik.
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ARBEJDE VEDRØRENDE ADFÆRDSKODEKSEN
Tilsynsproceduren for medlemmernes erklæringer om økonomiske
interesser

Den 15. april 2013 vedtog Præsidiet gennemførelsesbestemmelserne til
adfærdskodeksen. De trådte i kraft den 1. juli 2013 uden tilbagevirkende kraft og
præciserer anvendelsesområdet for kodeksens artikel 5 om ”Gaver eller tilsvarende
begunstigelser”.
Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter, at medlemmerne skal underrette
formanden om enhver gave, de modtager i en officiel egenskab som repræsentant for
Parlamentet, og skal indberette deres deltagelse i arrangementer afholdt af tredjepart,
hvis rejse-, indkvarterings- eller opholdsudgifter, eller direkte betaling af sådanne
udgifter, afholdes af tredjepart.
Ved gennemførelsesbestemmelsernes artikel 9 er der endvidere fastlagt en
kontrolprocedure for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser:
”Når der er grund til at formode, at en erklæring indeholder åbenbart forkerte,
useriøse, ulæselige eller uforståelige oplysninger, skal den kompetente tjenestegren på
4

http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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vegne af formanden inden for en rimelig frist foretage en generel
sandsynlighedskontrol med henblik på afklaringer og derved give medlemmet
mulighed for at reagere. Hvis en sådan kontrol ikke afklarer og derved løser
spørgsmålet, træffer formanden afgørelse om det videre forløb i overensstemmelse
med adfærdskodeksens artikel 8.”
Ved Parlamentets generalsekretærs beslutning af 22. april 2013 er Enheden for
Medlemsadministration under Generaldirektoratet for Ledelsestjenester blevet
udpeget til den kompetente tjenestegren til at foretage denne generelle
sandsynlighedskontrol på vegne af formanden.
Efter valget til Europa-Parlamentet i 2014 og de indvalgte medlemmers afgivelse af
deres erklæringer om økonomiske interesser, tog Enheden for Medlemsadministration
i efteråret 2014 uformelt kontakt til ikke mindre end 58 medlemmer i forbindelse med
dette generelle sandsynlighedstjek.


41 genvalgte medlemmer der havde afgivet en blank erklæring eller en
erklæring hvor afsnit A var ufuldstændigt udfyldt



11 nye medlemmer der havde afgivet en erklæring, hvor afsnit A ikke var
udfyldt samt



6 nye medlemmer, der havde afgivet en blank erklæring.

Som følge af denne opsøgende kontakt blev 53 sager øjeblikkeligt løst, dvs. at
medlemmerne enten indsendte en revideret erklæring eller afgav redegørelser, der
behørigt begrundede, hvorfor der ikke skulle foretages ændringer i den oprindeligt
afgivne erklæring.
De resterende fem medlemmer blev på ny kontaktet i oktober via official skrivelse fra
formanden og foretog efterfølgende justeringer af deres respektive erklæringer, der
ansås for tilfredsstillende.

3.2

Indsendelse af medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser

Det hedder i adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1: "Af hensyn til gennemsigtigheden
afgiver Europa-Parlamentets medlemmer på deres personlige ansvar en erklæring om
økonomiske interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter
valget til Europa-Parlamentet […]".
Ved afslutningen på første mødeperiode i ottende valgperiode (1.–3. juli) efter EPvalget havde 750 medlemmer afgivet deres oprindelige erklæring. Det resterende ene
medlem modtog en påmindelse fra formanden og afgav øjeblikkeligt erklæring.
I henhold til artikel 4, stk. 1, er medlemmerne desuden forpligtet til at indsende deres
erklæringer "[…] i løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter deres indtræden i
Parlamentet". I andet halvår af 2014 blev der afgivet 13 nye erklæringer til formanden
af de 13 nytilkomne medlemmer, alle sammen inden for de foreskrevne tidsfrister.
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Endelig gælder ifølge adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, at medlemmerne
"underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring,
inden for 30 dage efter denne ændring".
Der blev i løbet af halvåret afgivet 89 ajourførte erklæringer til formanden af 85
medlemmer. Forskellen i tal forklares med, at fire af medlemmerne ajourførte deres
erklæringer to gange.
Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 150 ændringer, dvs. at der i nogle
tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr. ajourføring.
For så vidt angår indholdet blev der foretaget langt flest ændringer i afsnit A, D og I,
nemlig hhv. 44, 42 og 18 ændringer.
Nedenstående diagram viser afsnit for afsnit fordelingen af alle de ændringer, der blev
foretaget i løbet af året.

Repartition by Section of the Modifications Made by MEPs
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Afsnit A): Erhvervsaktiviteter i løbet af denne treårige periode inden medlemmets indtræden i Parlamentet og
deltagelse i denne periode i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger
eller andre organer med status som juridisk person.
Afsnit B): Modtagelse af vederlag for udøvelsen af et mandat i et andet parlament.
Afsnit C): Enhver form for lønnet aktivitet, som medlemmet har udført sideløbende med udøvelsen af sit mandat,
uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig.
Afsnit D): Deltagelse i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller
andre organer med status som juridisk person eller ethvert andet relevant bierhverv, hvad enten det er lønnet eller
ulønnet.
Afsnit E): Lejlighedsvist lønnet bierhverv (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det
samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår.
Afsnit F): Enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige
politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes
anliggender.
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Afsnit G): Enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet har modtaget ud over midlerne
fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter med angivelse af disses identitet.
Afsnit H): Enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.
Afsnit I): Enhver anden form for supplerende oplysninger, som medlemmet ønsker at indgive.
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ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Enheden for Medlemsadministration (kontorer i Bruxelles og Luxembourg) under
Generaldirektoratet for Ledelsestjenester fungerer som sekretariat for det rådgivende
udvalg og er den kompetente tjenestegren i henhold til artikel 2, 3, 4 og 9 i
gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen.
Advisory.Committee@europarl.europa.eu
Europa-Parlamentet
Sekretariatet, Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgien
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