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PREDGOVOR 
 
 
 
U članku 7. stavku 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi 
s financijskim interesima i sukobima interesa (Prilog 1. Poslovniku Europskog 
parlamenta) predviñeno je da „Savjetodavni odbor objavljuje godišnje izvješće o 

svojim aktivnostima”. 
 
Ovo prvo godišnje izvješće o radu Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika 
odnosi se na razdoblje od 7. ožujka 2012. (kada je Odbor konstituiran) do 31. prosinca 
2012., a usvojio ga je Odbor 19. veljače 2013. 
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Sažetak: 
 
Savjetodavni odbor ima zadaću ocijeniti navodna kršenja o kojima ga obavijesti 
Predsjednik te dati smjernice zastupnicima u pogledu tumačenja i provedbe Kodeksa. 
Sa zahtjevima zastupnika postupa se na povjerljiv način i oni imaju pravo osloniti se 
na smjernice koje uvijek dobivaju u roku od 30 dana. 
 
Tijekom 2012. Savjetodavni odbor dao je jednu preporuku Predsjedniku u vezi s 
navodnim kršenjem Kodeksa ponašanja i savjetovao zastupnike o ukupno 50 pitanja. 
Najčešće postavljano pitanje odnosilo se na obveznu Izjavu o financijskim interesima 
i pojašnjenja kako tumačiti trogodišnje razdoblje za koje zastupnici moraju dostaviti 
informacije o prethodnim radnim zaposlenjima i članstvima u odborima. 
 
Ukupno 74 zastupnika podnijelo je 79 ažuriranih izjava. U tim ažuriranim izjavama 
bilo je ukupno 98 izmjena, tj. u nekim slučajevima jedno ažuriranje obuhvatilo je više 
od jedne izmjene. 
 
Dane smjernice, proslijeñeni slučajevi i ažurirani podaci ukazali su na neke 
nedorečenosti i nedosljednosti u samom Kodeksu kao i u njegovoj primjeni. Budući 
da se Savjetodavni odbor osjeća obveznim izvijestiti o svim problemima ili 
potencijalnim problemima koji postoje ili bi se mogli pojaviti te razmišljati o 
mogućim poboljšanjima, u Godišnjem izvješću iznesene su neke sugestije o mogućim 
poboljšanjima Kodeksa ponašanja.  
 
Godišnje izvješće pokazuje da je jedini put do otvorenosti i etičnosti put prema 
naprijed, ali Parlament mora poboljšati način informiranja grañana o onome što se 
radi, na primjer omogućujući bolje objavljivanje izjava zastupnika o njihovim 
financijskim interesima na internetu. 
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1. POPRATNE INFORMACIJE 
 
1.1. Glavna načela Kodeksa ponašanja 
 
1.1.1. Zadaće zastupnika  
 
Kodeks ponašanja stupio je na snagu 1. siječnja 2012. Njime su utvrñena glavna 
načela prema kojima zastupnici djeluju isključivo u javnom interesu te koja poštuju u 
svom radu: nepristranost, integritet, transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost 
i poštovanje ugleda Europskog parlamenta.  
 
Zamijenjeni su prethodni zahtjevi utvrñeni u Prilogu I. Poslovnika Europskog 
parlamenta („Transparentnost i financijski interesi zastupnika”), obuhvaćeno je veće 
područje i utvrñeni su ambiciozniji ciljevi u pogledu transparentnosti i etičnosti. 
 
 
1.1.2. Sukobi interesa  
 
Sukob interesa postoji u slučaju kada osobni interes zastupnika može na nedopušten 
način utjecati na njegovo obnašanje zastupničkih dužnosti.  
 
Tijekom svog mandata neki zastupnici mogu se naći u stvarnom sukobu interesa (tj. 
dokazanom miješanju javnog i osobnog interesa) i/ili potencijalnom sukobu interesa 
(tj. situaciji za koju bi šira javnost mogla smatrati da može prouzročiti takav sukob). 
 
Kodeks ponašanja omogućuje svim zastupnicima koji se nañu u takvoj situaciji da 
izbjegnu pogrešno postupanje i daje im jasne i jednostavne upute za postupanje. Prvo, 
zastupnik mora pokušati riješiti taj sukob. Ako se to pokaže nemogućim, on/ona mora 
ga prijaviti na potpuno transparentan način predsjedniku Parlamenta ili predsjedniku 
bilo kojeg nadležnog tijela Parlamenta u sklopu odgovarajućeg parlamentarnog 
postupka. Na taj način on štiti svoj ugled i ugled institucije. 
 
 
1.1.3. Izjava o financijskim interesima  
 
 
U članku 4. stavku 1. Kodeksa ponašanja navodi se: „U cilju transparentnosti, 

zastupnici u Europskom parlamentu osobno su odgovorni za podnošenje Izjave o 

financijskim interesima Predsjedniku”. 
 
Zastupnici su novu Izjavu o financijskim interesima koja je uvedena Kodeksom 
ponašanja1 kao uvodna/prijelazna mjera morali prvi puta podnijeti do 30. ožujka 2012. 
Nakon tog prvog podnošenja, zastupnici će kontinuirano morati ažurirati svoje izjave 
u roku od 30 dana nakon svake promjene. Prijašnja obveza ažuriranja izjave jednom 
godišnje više ne vrijedi. 
 

                                                 
1 Prilog I. 
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Izjave o financijskim interesima dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta, na 
stranici svakog zastupnika.  
 
 
2. SAVJETODAVNI ODBOR O PONAŠANJU ZASTUPNIKA  
 
2.1. Sastav i zadaće 
 
Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika osnovan je temeljem članka 7. stavka 1. 
Kodeksa ponašanja. U skladu s člankom 7. stavkom 2. Odbor „čini pet članova koje 

predsjednik imenuje na početku svog mandata meñu članovima predsjedništava i 

koordinatorima Odbora za ustavna pitanja i Odbora za pravna pitanja vodeći računa 

o iskustvu zastupnika i političkoj ravnoteži”.    
 
Članovi Savjetodavnog odbora su: 
 

• Carlo CASINI (EPP, Italija); 
 
• Evelyn REGNER (S&D, Austrija); 
 
• Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Švedska); 
 
• Gerald HÄFNER (Zeleni/EFA, Njemačka); 
 
• Sajjad KARIM (ECR, Ujedinjena Kraljevina). 
 

 
U skladu s člankom 7. stavkom 3. Kodeksa ponašanja, „Predsjednik na početku 

svojeg mandata takoñer imenuje dopunske članove Savjetodavnog odbora, po jednog 

za svaki klub zastupnika koji nije zastupljen u Savjetodavnom odboru”.  
 
Dopunski članovi Savjetodavnog odbora su: 
 

• Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Češka Republika); 
 
• Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italija). 

 
Savjetodavni odbor ima zadaću ocijeniti navodna kršenja Kodeksa o kojima ga je 
obavijestio Predsjednik te dati smjernice zastupnicima u pogledu tumačenja i 
provedbe Kodeksa. Sa zahtjevima zastupnika postupa se na povjerljiv način i oni 
imaju pravo osloniti se na smjernice koje uvijek dobivaju u roku od 30 dana. 
 
 
2.2. Predsjedanje 
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Kao što je utvrñeno člankom 7. stavkom 2. Kodeksa ponašanja, „svi članovi 

Savjetodavnog odbora smjenjuju se na dužnosti predsjednika svakih šest mjeseci ”. 
Na svojoj konstituirajućoj sjednici 7. ožujka Savjetodavni odbor dogovorio je da će 
„rotacija načelno biti opadajućim redoslijedom prema veličini kluba zastupnika 

kojem pripada pojedini član Savjetodavnog odbora”2. 
 

Carlo Casini (EPP) predsjedao je Savjetodavnim odborom od 7. travnja do 29. 
kolovoza 2012., a 30. kolovoza 2012. naslijedila ga je Evelyn Regner (S&D) za 
sljedeće šestomjesečno razdoblje.   
 
 
2.3. Poslovnik 
 
Na konstituirajućoj sjednici 7. ožujka 2012. Savjetodavni odbor donio je svoj  
Poslovnik. U sklopu stalnih napora za unapreñenje svoje učinkovitosti, donio je 
izmjene Poslovnika na sjednici održanoj 9. listopada 2012.3. Tada usvojene izmjene 
obuhvaćale su jezična pojašnjenja u vezi s manjinskim preporukama, novu odredbu o 
pismenom postupku, novu odredbu o kvorumu, pojašnjenje sadržaja preporuke 
predsjedniku Europskog parlamenta nakon njegovog upućivanja u skladu s drugim 
podstavkom članka 7. stavka 4. i člankom 8. Kodeksa ponašanja, te izmjenu roka za 
usvajanje ovog Godišnjeg izvješća. 
 
Savjetodavni odbor sastaje se u načelu jednom mjesečno i odlučuje konsenzusom, a 
ako to nije moguće, većinom glasova svojih članova. Valja napomenuti da o svim 
pitanjima osim preporuke Predsjedniku o navodnom kršenju Kodeksa ponašanja 
Savjetodavni odbor može odlučiti pojednostavljenim pisanim postupkom. 
 
Nadalje, Savjetodavni odbor je pojasnio da pri provjeri navodnog kršenja Kodeksa 
ponašanja Savjetodavni odbor imenuje izvjestitelja koji ne smije biti iz istog kluba 
zastupnika kao i zastupnik o kojem se radi. Izvjestitelj priprema nacrt preporuke u 
kojem iznosi činjenice u vezi sa slučajem, argumente koje je iznio dotični zastupnik, 
njegovu procjenu tih činjenica i zaključak. U zaključku se utvrñuje je li došlo do 
kršenja Kodeksa ponašanja ili ne, daje se savjet o radnjama koje je moguće poduzeti 
kao i preporuka Predsjedniku o mogućoj odluci. 
 
 
2.4.  Sjednice tijekom 2012. 
 
Tijekom 2012. Savjetodavni odbor sastao se deset puta nakon svoje konstituirajuće 
sjednice 7. ožujka 2012. u skladu s učestalošću sjednica koja je predviñena 
Poslovnikom i koja omogućuje sustavno poštovanje roka od 30 dana utvrñenog u 
prvom podstavku članka 7. stavka 4. Kodeksa ponašanja za odgovor na zahtjeve 
zastupnika za smjernice. 

 

                                                 
2 Poslovnik Savjetodavnog odbora, Prilog II.; usp. odjeljak 2.3. 
3 Prilog II. 
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Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2012. 

 
                        srijeda, 7. ožujka (konstituirajuća sjednica) 

utorak, 13. ožujka – u Strasbourgu 
srijeda, 28. ožujka 
srijeda, 25. travnja 
srijeda, 30. svibnja 
utorak, 12. lipnja – u Strasbourgu 
srijeda, 11. srpnja 
utorak, 18. rujna4 
utorak, 9. listopada 
utorak, 27. studenoga 
utorak, 18. prosinca 

 
Na svojoj sjednici održanoj 9. listopada Savjetodavni odbor usvojio je kalendar 
sjednica za 2013. 
 
                         

Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2013. 
 
 utorak, 22. siječnja 
 utorak, 19. veljače 
 utorak, 19. ožujka5 
 utorak, 23. travnja 
 utorak, 21. svibnja – u Strasbourgu 
 utorak, 18. lipnja 
 srijeda, 10. srpnja 
 utorak, 17. rujna6 
 utorak, 15. listopada 
 utorak, 12. studenoga 

utorak, 17. prosinca 
 

 
 
2.5. Primljene izjave o financijskim interesima 
 
Za zastupnike na dužnosti kao rok za podnošenje izjava u novom obliku odreñen je 
30. ožujka 2012. 
  
 

                                                 
4 Rotacija predsjednika: na temelju sadašnje veličine kluba zastupnika, Evelyn Regner (S&D) preuzela 
je dužnost od Carla Casinija (EPP). 
5 Rotacija predsjednika: na temelju sadašnje veličine kluba zastupnika, Cecilia Wikström (ALDE) 
preuzela je dužnost od Evelyn Regner (S&D). 
6 Rotacija predsjednika: na temelju sadašnje veličine kluba zastupnika, Gerald Häfner (Zeleni/EFA) 
preuzima dužnost od Cecilije Wikström (ALDE). 
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Dotad su 664 od 754 zastupnika (tj. udio od 88%) podnijeli izjave. Do samog kraja 
travnja svi preostali zastupnici podnijeli su svoje obrasce.  
Znatna većina obrazaca zabilježena je u dva tjedna prije roka za podnošenje obrazaca, 
tj. u tjednima od 19. ožujka (17% obrazaca) i od 26. ožujka (29%). Tijekom ožujka 
zaprimljeno je 72% obrazaca. 
 
90 zastupnika (12%) nije poštovalo službeni rok. Meñutim, 73 izjave koje su 
nedostajale primljene su u prvoj polovici travnja, a preostalih 17 podneseno je u iduća 
dva tjedna. Izvjestan broj tih slučajeva zakašnjelog podnošenja izjava objašnjava se 
time da su zastupnici odlazili s dužnosti ili stupali na dužnost oko roka koji je bio 30. 
ožujka.  
 
U statističke svrhe ovog Godišnjeg izvješća primijećeno je da 88 izjava (12%) nije 
sadržavalo nijedan drugi podatak osim imena zastupnika i datuma podnošenja izjave. 
To bi moglo dati povoda za pitanja, ali Kodeksom ponašanja trenutačno se ne 
omogućavaju Savjetodavnom odboru dodatna analiza ili daljnje aktivnosti u vezi s tih 
88 izjava. Savjetodavni bi odbor pozdravio konačno uvoñenje postupaka za praćenje u 
2013. koje bi osiguralo takve mogućnosti. 
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Što se tiče ukupnog broja izjava koje su zastupnici podnijeli, treba spomenuti da je taj 
broj neznatno veći od ukupnog broja zastupnika Parlamenta. To se objašnjava 
činjenicom da su neki novi zastupnici stupili na dužnost u proljeće 2012., a neki 
zastupnici prvo su podnijeli izjavu a potom dali ostavku. Kao što je utvrñeno člankom 
4. stavkom 1. Kodeksa ponašanja, od zastupnika koji su preuzeli dužnost tijekom 
parlamentarnog saziva tražilo se da podnesu svoje izjave u roku od 30 dana. 
 
U skladu s člankom 4. stavkom 1. Kodeksa ponašanja, zastupnici „predsjednika 

obavještavaju o svim promjenama koje utječu na njihovu izjavu u roku od 30 dana 

nakon spomenute promjene”. 
  
Tijekom cijele godine 79 ažuriranih izjava podnijela su predsjedniku 74 zastupnika. 
Razlika u brojkama može se objasniti činjenicom da je 70 zastupnika podnijelo jednu 
izmijenjenu izjavu, a tri zastupnika su svoje izjave ažurirali dvaput te je jedan 
zastupnik svoju izjavu ažurirao triput. 
 
U tim ažuriranim izjavama bilo je ukupno 98 izmjena, tj. u nekim slučajevima jedno 
ažuriranje obuhvatilo je više od jedne izmjene. 
 
U vezi sa sadržajem, odjeljci (A), (D) i (I) su odjeljci koji su najčešće mijenjani. U 
odjeljku (A) bilo je 28, u odjeljku (D) 36 i u odjeljku (I) 15 promjena. 
 
Donji grafikon prikazuje raspodjelu (odjeljak po odjeljak) svih promjena do kojih je 
došlo tijekom cijele godine7. 
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2.6. Zahtjevi za smjernice 

                                                 
7 Tijekom godine tri zastupnika predala su prvu izjavu na materinskom jeziku, a potom inačicu na 
engleskom; stoga se odgovarajuće promjene u grafikonu navode pod ne primjenjuje se (n.p.). 
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U skladu s člankom 7. stavkom 4. Kodeksa ponašanja Savjetodavni odbor primio je i 
odgovorio na ukupno 50 pitanja, koja su sadržana u ukupno 32 zahtjeva za smjernice 
koje su poslali zastupnici. Razlika u brojevima može se objasniti činjenicom da je u 
nekim zahtjevima za smjernice bilo više od jednog pitanja. 
 
Većina pitanja/zahtjeva podnesena je u veljači (11 pitanja/zahtjeva) i ožujku (17 
pitanja/zahtjeva), što je povezano s rokom za podnošenje prve izjave o financijskim 
interesima koji je bio 30. ožujka. 
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Najčešće postavljeno pitanje (18 puta) ticalo se pojašnjenja u vezi s trogodišnjim 
razdobljem koje je u izjavi spomenuto pod odjeljkom (A). Neki su zahtjevi bili 
općeniti i stoga se ne mogu povezati s konkretnim odjeljkom izjave; npr. činjenica da 
dugoročne državne obveznice i instrumente zajedničkih ulaganja koji ne omogućuju 
utvrñivanje imovine ne treba prijavljivati. 
 
Budući da su pitanja/zahtjevi zastupnika Savjetodavnom odboru povjerljiva, u ovom 
Godišnjem izvješću nije moguće dati dodatne detalje o njihovu konkretnom sadržaju. 
 
Dva zahtjeva bila su u vezi s mogućom nespojivosti druge funkcije s mandatom 
zastupnika Europskog parlamenta. Budući da je to pitanje u nadležnosti Pravne službe 
Parlamenta, a ne Savjetodavnog odbora, u niže navedenoj tablici ta su dva pitanja 
označena kao nije primjenjivo (n.p.). 
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2.7. Ocjena navodnih kršenja Kodeksa 
 
Tijekom godine predsjednik je uputio Savjetodavnom odboru jedan slučaj navodnog 
kršenja Kodeksa, u skladu s člankom 8. stavkom 1. Kodeksa ponašanja. 
 Upućivanje, obavljeno 24. svibnja, bilo je u vezi sa zastupnikom koji u svojoj izjavi o 
financijskim interesima nije spomenuo opcije na dionice koje je primio kao naknadu 
kad je bio član upravnog odbora jedne tvrtke.  
 
Savjetodavni odbor imenovao je izvjestiteljem g. Sajjada KARIMA (ECR). Nakon što 
je proučio činjenice u vezi sa slučajem i saslušao zastupnika, Savjetodavni je odbor 
11. srpnja odlučio preporučiti da predsjednik ne poduzima daljnje radnje u skladu s 
člankom 8. stavkom 3. Kodeksa, ali svejedno je predložio da predsjednik pozove 
zastupnika da podnese izmijenjenu izjavu o financijskim interesima.  
 
Savjetodavni odbor smatrao je da je Kodeks ponašanja na snazi tek ograničeno 
vrijeme te da bi nedostatak iskustva mogao doprinijeti razlikama u načinu na koji ga 
zastupnici tumače i primjenjuju. Takoñer je otkrio da postoji nesuglasje meñu 
različitim jezičnim inačicama članka 4. Kodeksa ponašanja, posebno u vezi s točkom 
(f) članka 4. stavka 2., što može onemogućiti jednaku primjenu njegovih odredaba.  
 
Savjetodavni je odbor primijetio da su zastupnikovo članstvo u upravnom odboru i 
naknada povezana s tim članstvom ispravno prijavljeni u zastupnikovoj izjavi o 
financijskim interesima.  
 



 12/16 DV\941009HR.doc 

HR 

Savjetodavni je odbor takoñer zaključio da se ne može smatrati da područje primjene 
točke (f) članka 4. stavka 2. Kodeksa ponašanja, onako kako je trenutačno sročeno, 
obuhvaća sustav opcija na dionice od kojeg je zastupnik uživao korist kao član 
upravnog odbora. Meñutim, Savjetodavni odbor smatrao je da točka (h) članka 4. 
stavka 2. Kodeksa ponašanja ne isključuje privatnu imovinu iz područja primjene 
termina „financijski interesi” sve dok se radi o financijskim interesima koji bi mogli 
utjecati na zastupnikovo obavljanje dužnosti te da su, dosljedno tome, opcije na 
dionice financijski interes koji bi mogao utjecati na zastupnikovo obavljanje dužnosti.  
 
To je Savjetodavni odbor dovelo do zaključka da bi dotični zastupnik, zbog načela 
transparentnosti koja se podupiru Kodeksom ponašanja, trebao razmisliti o 
prijavljivanju svojih preostalih opcija na dionice u izjavi o financijskim interesima u 
okviru odjeljka (H). 
 
Savjetodavni odbor takoñer je primijetio da se opcije na dionice koje su dobivene kao 
dio ili oblik naknade moraju smatrati i prijaviti kao zastupnikov prihod, čija vrijednost 
ovisi o cijeni dionica na dan kada su opcije prenesene na primatelja. To znači da bi 
kategorija prihoda u okviru odjeljka (A) u izjavi o financijskim interesima trebala 
odgovarati primljenoj naknadi, neovisno o njezinu obliku, uključujući opcije na 
dionice i druga odgoñena prava, neovisno o tome jesu li unovčena ili nisu. 
 
Predsjednik je donio odluku u skladu s preporukama Savjetodavnog odbora te je 
zastupnik izmijenjenu izjavu podnio predsjedniku 3. listopada (u roku od 30 dana od 
primitka predsjednikove odluke, oduzevši stanku Parlamenta u kolovozu). 
 
 
2.8. Vodič za korisnike 
 
Jedan od glavnih zadataka Savjetodavnog odbora jest savjetovanje i obavještavanje 
zastupnika o tome kako koristiti Kodeks ponašanja za povećanje transparentnosti, 
vjerodostojnosti i učinkovitosti. U svom je radu Savjetodavni odbor tijekom godine 
postupno izrañivao iscrpnu zbirku praktičnih smjernica koje se temelje: 
 

• na sadržaju smjernica koje su dostavljene zastupnicima u skladu s člankom 7. 
stavkom 4. Kodeksa ponašanja; 

 
• na navodnom kršenju Kodeksa ponašanja koje mu je proslijedio Predsjednik; 

 
• na praksi i analizi Savjetodavnog odbora. 

 
Te su smjernice objedinjene u Vodič za korisnike čiji je cilj olakšati ispravno 
tumačenje i provedbu Kodeksa ponašanja te ispunjavanje izjave o financijskim 
interesima. 
 
Vodič za korisnike razjašnjava različite odredbe Kodeksa ponašanja i izjave o 
financijskim interesima. 
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Vodič za korisnike objavljen je na internetskoj stranici Europarl8i u tiskanom obliku 
na svim službenim jezicima. 
 
 
3. PROVEDBENE MJERE 
 
3.1. Radna skupina Predsjedništva za Kodeks ponašanja zastupnika 
 
U skladu s člankom 9. Kodeksa ponašanja Predsjedništvo utvrñuje provedbene mjere 
za Kodeks ponašanja. 
 
Predsjednik je 13. srpnja tražio od potpredsjednika Wielanda (EPP, Njemačka), kao 
potpredsjednika odgovornog za transparentnost, da kao i potpredsjednici Podimata 
(S&D, Grčka), Durant (Zeleni/EFA, Belgija), Alvaro (ALDE, Njemačka) i Vlasák 
(ECR, Češka Republika) i kvestor Maštálka (GUE/NGL, Češka Republika) koji 
predstavlja Kolegij kvestora, dostavi prijedlog sveobuhvatnog skupa provedbenih 
pravila na odobrenje Predsjedništvu. 
 
Tako uspostavljena radna skupina Predsjedništva razmatra provedbene mjere za 
članak 5. stavke 2. i 3. te članak 9. Kodeksa ponašanja, kao i uredničke ispravke 
obrasca izjave o financijskim interesima. Očekuje se da će radna skupina 
Predsjedništva završiti svoj posao u veljači 2013. 
 
 
4. RAZVOJ U BUDUĆNOSTI 
 
4.1. Elektroničke izjave o financijskim interesima 
 
Zastupnici trenutno moraju ispuniti svoju izjavu o financijskim interesima na papiru. 
Administrativni će se postupci poboljšati nakon tehničkog razvoja potrebnih 
informatičkih alata. Kao prvi korak zastupnici će samo trebati ispuniti dijelove 
obrasca koji se trebaju ažurirati. Potrebna su dodatna tehnička poboljšanja kako bi 
zastupnici dobili mogućnost isključivo elektroničkog ispunjavanja, potpisivanja i 
podnošenja izjava. Očekuje se da će takva tehnička poboljšanja biti uvedena na 
vrijeme prije europskih izbora 2014. 
   
4.2. Sugestije za moguća poboljšanja Kodeksa ponašanja 
 
Od 1. siječnja 2012. kada je Kodeks ponašanja stupio na snagu, Savjetodavni odbor 
stekao je iskustva u praktičnoj primjeni Kodeksa. Pedeset pitanja zastupnika u 
Europskom parlamentu, preporuka Predsjedniku nakon njegovog upućivanja i iscrpna 
analiza Savjetodavnog odbora naglasili su neke nesigurnosti i nedosljednosti u samom 
Kodeksu, kao i s njegovom primjenom. 
 

                                                 
8http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_E
N_def.doc  
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Savjetodavni odbor osjeća se obveznim izvještavati o svakom problemu ili 
potencijalnom problemu koji postoji ili bi se mogao pojaviti te razmišljati o mogućim 
poboljšanjima. 
 
Na primjer, u odredbama članka 3. o sukobu interesa navodi se da su zastupnici koji 
nisu u mogućnosti riješiti takav sukob obvezni o tome pismeno obavijestiti 
Predsjednika. Savjetodavni odbor treba biti upoznat s takvim informacijama, meñutim 
trenutno ne postoji službeni mehanizam kojim bi se osiguralo da takve informacije 
doñu do Savjetodavnog odbora. 
 
K tome, zastupnici koji imaju stvarne ili moguće sukobe interesa u vezi s predmetom 
koji se razmatra, što nije očito iz njihove izjave o financijskim interesima, obvezni su 
to pismeno ili usmeno obznaniti predsjedniku tijekom parlamentarnih rasprava, prije 
izlaganja ili glasovanja na plenarnoj sjednici, u tijelima Parlamenta ili kada su 
predloženi za izvjestitelje. Savjetodavni odbor treba biti upoznat s takvim 
informacijama, meñutim trenutno ne postoji službeni mehanizam kojim bi se 
osiguralo da takve informacije doñu do Savjetodavnog odbora. 
 
Izjava zastupnika o financijskim interesima u članku 4. još je jedno područje u 
kojem je Savjetodavno tijelo primijetilo nesigurnosti i mogućnosti za poboljšanje. 
 
Posebno, u točki (b) članka 4. stavka 2. navodi se da su zastupnici obvezni prijaviti 
primanje naknade za obnašanje dužnosti zastupnika u drugom parlamentu. Takvom 
formulacijom naglašava se plaća, a ne mandat, a ovo potonje je samo po sebi stvaran 
ili moguć sukob interesa, tj. treba se prije svega prijaviti mandat, a ne plaća. Osim 
toga, sukob interesa koji proizlazi iz mandata može biti jednako stvaran ili moguć ako 
je mandat dobiven za, na primjer, gradsko vijeće, regionalnu skupštinu ili gornji dom 
parlamenta; neki od njih bi mogli biti neplaćeni. Trenutno zastupnicima koji imaju 
takve mandate nije jasno kako ih trebaju prijaviti i gdje. 
 
U pogledu obveze zastupnika o prijavi iz točke (d) članka 4. stavka 2., izmeñu 
ostalog, „svake relevantne vanjske djelatnosti”, treba napomenuti da ne uključuju sve 
jezične verzije Kodeksa prijevod riječi „relevantan”. 
 
Točkom (e) članka 4. stavka 2. predviña se godišnji prag od 5 000 eura za izjavu o 
povremenoj plaćenoj djelatnosti. To ne odgovara općem načelu redovitog ažuriranja 
izjave. Osim toga, taj bi prag trebao po mogućnosti biti u skladu s onim navedenim u 
točki (a) članka 4. stavka 2. za izjavu o profesionalnoj djelatnosti ili članstvima (tj. 
500 eura mjesečno), kao i s načelima za njihovu prijavu. To bi dovelo do povećanja 
godišnjeg iznosa na 6 000 eura i odgovarajućeg uvoñenja praga od 500 eura za svaki 
slučaj. To bi bilo dobrodošlo razjašnjenje za zastupnike na koje se to odnosi. 
 
Nedavna je praksa pokazala da značenje riječi „udio” u točki (f) članka 4. stavka 2. 
može biti neočito. To je takoñer naglašeno različitim prijevodima te riječi u različitim 
jezičnim verzijama Kodeksa. Možda bi se stoga trebala razmotriti iscrpnija definicija 
različitih varijacija te riječi. 
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Takoñer, naknada za rad, djelatnost ili članstvo koja je prijavljena na drugi način 
može ponekad biti u obliku financijskih instrumenata. Neki od njih, posebno oni koji 
obuhvaćaju odgoñena prava (na primjer opcije na dionice ili ugovore o uplati 
mirovinskih doprinosa) nisu jasno obuhvaćeni riječju „udio” niti iscrpnijom 
definicijom. Potrebna je dodatna definicija kojom bi se obuhvatila naknada za takve 
financijske instrumente. 
 
Takoñer bi se moglo razmotriti uklanjanje dvaju kriterija „moguće posljedice na javnu 

politiku” i „značajan utjecaj”. Neutralno navoñenje pravnih i financijskih činjenica 
dalo bi istu informaciju, a zastupnicima bi to bilo lakše zbog veće jasnoće i pravne 
sigurnosti. 
 
Iz postojeće formulacije točke (h) članka 4. stavka 2., prema kojoj zastupnici moraju 
prijaviti svaki drugi financijski interes koji bi mogao utjecati na obnašanje njihove 
dužnosti, isključeni su svi interesi koji nisu financijski, a koji bi mogli utjecati na 
obavljanje dužnosti zastupnika, tj. koji bi mogli biti u suprotnosti prema članku 3. 
Kodeksa. Moglo bi se razmotriti usklañivanje formulacije s područjem primjene 
članka 3. 
 

Takvom izmijenjenom formulacijom točke (h) članka 4. stavka 2. odjeljak (I) izjave 
o financijskim interesima postao bi suvišan s obzirom na to da bi relevantne „dodatne 

informacije” koje zastupnici daju u tom odjeljku već bile pokrivene. 
 
Zabranom biranja ili imenovanja zastupnika za obnašanje dužnosti u Parlamentu ako 
nisu podnijeli izjavu o financijskim interesima, koja je predviñena člankom 4. 
stavkom 4., ne uzimaju se dovoljno u obzir situacije kada su zastupnici podnijeli 
izjavu, ali nisu ispunili svoju obvezu ažuriranja podataka u zadanim rokovima; ne 
uzimaju se obzir ni situacije kada su zastupnici podnijeli nepotpune ili neispravne 
izjave o financijskim interesima. 
 
U pogledu članka 5. stavka 1. o darovima i sličnim povlasticama, postojeća 
formulacija „ne smiju” (eng. „shall refrain from”) može se pogrešno shvatiti kao da 
postoji odreñena margina procjene iako navedena formulacija zapravo propisuje 
izričitu zabranu prihvaćanja darova i sličnih povlastica u vrijednosti iznad 150 eura. 
 
S obzirom na to da je Savjetodavni odbor osnovan provedbom Kodeksa, odredba 
članka 7. stavka 1. prema kojoj je Savjetodavni odbor „osnovan” zastarjela je. 
Trenutno bi definiranje zadataka i obveza Savjetodavnog odbora imalo više svrhe. 
 
Kad je riječ o smjernicama o tumačenju i primjeni odredaba Kodeksa ponašanja, 
postojeći rok od 30 kalendarskih dana iz članka 7. stavka 1. nije u skladu s 
odredbama članka 4. stavka 1. u kojem je za podnošenje i ažuriranje izjave o 
financijskim interesima predviñen samo rok od 30 dana, ne „kalendarskih dana”. 
Dosljedna upotreba izraza – kojom bi se omogućilo uzimanje u obzir razdoblja 
parlamentarne stanke kako za Savjetodavni odbor tako i za zastupnike – smatrala bi se 
poboljšanjem. 
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U pogledu godišnjeg izvješća, u članku 7. stavku 6. navodi se da se to izvješće 
objavljuje bez navoñenja primatelja. Takoñer, kako bi se osiguralo da se u godišnjem 
izvješću pravilno navedu zadaci i obveze koje Savjetodavni odbor obavlja u skladu s 
člankom 7. stavkom 1., ti isti zadaci i obveze trebali bi se spomenuti ovdje. 
 
U pogledu postupka koji se treba slijediti za procjenu situacije u kojoj je zastupnik 
navodno prekršio Kodeks ponašanja, nejasno je, s obzirom na postojeću formulaciju u 
članku 8. stavku 2., hoće li se poštovati načelo propisanog postupka. Svim 
zastupnicima na koje se odnosi navodno kršenje Kodeksa treba se jamčiti pravičnost 
postupka te obavještenje i pravo na pošteno suñenje. Postojećom formulacijom to se 
ne osigurava na jasan način. Takoñer, na temelju drugog podstavka članka 7. stavka 4. 
možda bi se trebalo razmotriti davanje mogućnosti Savjetodavnom odboru 
savjetovanja Predsjednika o mogućim mjerama koje se trebaju poduzeti umjesto 
davanja samo preporuka. 
 

Konačno, treba naglasiti da se u Kodeksu trenutno ne uzimaju u obzir situacije koje se 
odnose na Predsjednikove financijske interese ili sukobe interesa. Moglo bi se 
razmotriti spominjanje alternativne instance u relevantnim člancima koji se odnose na 
Predsjednika kako bi se izbjegle situacije stvarne ili moguće pristranosti Predsjednika. 
 
 
5. UPRAVA 
 
5.1. Internetska stranica 
 
Sve informacije koje se odnose na Kodeks ponašanja i djelatnost Savjetodavnog 
odbora mogu se trenutno naći na internetskoj stranici Europarl, na općoj stranici 
namijenjenoj zastupnicima9. 
 
Tajništvo Savjetodavnog odbora u trenutku usvajanja ovog izvješća izrañuje plan koji 
bi mogao poboljšati sadržaj, postavljanje, vidljivost i sljedivost informacija koje se 
odnose na transparentnost na internetskoj stranici Europarl. 
 
5.2. Tajništvo Savjetodavnog odbora 
 
Administrativni odjel zastupnika (sa sjedištem u Bruxellesu i Luxembourgu) u 
Glavnoj upravi Predsjedništva djeluje kao tajništvo Savjetodavnog odbora. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Europski parlament 
Tajništvo, Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika 
Rue Wiertz 60 
ASP 6D075 
B-1047 Bruxelles 
Belgija 

                                                 
9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html.  


