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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".
Den første årsrapport om arbejdet i det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd
dækker perioden fra den 7. marts 2012 (datoen for udvalgets nedsættelse) til den
31. december 2012 og blev vedtaget i udvalget den 19. februar 2013.
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Sammenfatning
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 retningslinjerne, der altid gives inden for 30
dage.
Det rådgivende udvalg gav i 2012 én henstilling til formanden om en påstået
overtrædelse af adfærdskodeksen og rådgav medlemmerne om 50 spørgsmål i alt. Det
oftest stillede spørgsmål angik den obligatoriske erklæring om økonomiske interesser
og præciseringer af, hvordan den treårsperiode, for hvilken medlemmerne skal afgive
oplysninger om tidligere beskæftigelser og medlemskaber af bestyrelser, skal
fortolkes.
Der blev indgivet 79 ajourførte erklæringer af 74 medlemmer. Disse ajourførte
erklæringer affødte samlet set 98 ændringer, dvs. at der i nogle tilfælde blev foretaget
mere end en ændring pr. ajourføring.
Rådgivningen, forlæggelsen af en sag og ajourføringerne har peget på en række
usikkerheder og diskrepanser i selve kodeksen samt dens gennemførelse. Eftersom det
rådgivende udvalg føler sig forpligtet til at meddele enhver form for faktiske og
potentielle problemer, som findes eller kunne opstå, og overveje mulige forbedringer,
stilles der i årsrapporten forslag til mulige forbedringer af adfærdskodeksen.
Årsrapporten viser, at den eneste vej til åbenhed og etik er at fortsætte fremad, men at
Parlamentet skal blive bedre til at vise borgerne, hvad der gøres, f.eks. ved at forbedre
mulighederne for at offentliggøre medlemmernes erklæringer online.
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1

BAGGRUND

1.1

Grundlæggende principper i adfærdskodeksen

1.1.1

Medlemmernes forpligtelser

Adfærdskodeksen trådte i kraft den 1. januar 2012. Den fastsætter som
grundlæggende princip, at medlemmerne udelukkende skal handle i almenvellets
interesse og udføre deres arbejde med upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu,
ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme.
Den erstatter tidligere krav fastsat i bilag I til Europa-Parlamentets forretningsorden
(Gennemsigtighed og medlemmernes økonomiske interesser) og omfatter samtidig et
bredere anvendelsesområde og opstiller mere ambitiøse mål for så vidt angår
gennemsigtighed og etik.
1.1.2

Interessekonflikter

Der foreligger en interessekonflikt, når et medlems personlig interesser på utilbørlig
vis kan påvirke udøvelsen af den pågældendes mandat.
Nogle medlemmer kan i løbet af deres mandat komme til at befinde sig i faktiske
interessekonflikter (dvs. fastslået sammenstød mellem almenvellets og personlig
interesse) og/eller potentielle interessekonflikter (dvs. situationer, som blot efter et
bredere publikums opfattelse kan risikere at give anledning til en sådan konflikt).
Adfærdskodeksen sætter eventuelt berørte medlemmer i stand til at undgå enhver
form for forseelse ved at give dem enkle og klare retningslinjer. For det første skal
medlemmet bestræbe sig på at løse en given interessekonflikt. Viser dette sig at være
umuligt, skal vedkommende indberette dette på fuldt gennemsigtig vis til
Parlamentets formand eller til formanden for et af Parlamentets organer i forbindelse
med de relevante forhandlinger i Parlamentet. Således bevarer den pågældende sit
eget omdømme og Parlamentets image.
1.1.3

Erklæringen om økonomiske interesser

I adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, står følgende: "Af hensyn til gennemsigtigheden
afgiver Europa-Parlamentets medlemmer på deres personlige ansvar en erklæring om
økonomiske interesser til formanden".
Medlemmerne skulle som førstegangs-/overgangsforanstaltning indgive den nye
erklæring om økonomiske interesser, der blev indført med adfærdskodeksen1, senest
den 30. marts 2012. Efter denne første indgivelse skal medlemmerne derefter løbende
ajourføre deres erklæringer, senest 30 dage efter at der er sket ændringer. Den
tidligere forpligtelse til at ajourføre erklæringen en gang om året gælder således ikke
længere.
1

Bilag I.
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Erklæringerne om økonomiske interesser offentliggøres på Parlamentets websted på
det enkelte medlems egen webside.

2

DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD

2.1

Sammensætning og opgaver

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd blev nedsat som følge af
adfærdskodeksens artikel 7, stk. 1. I henhold til artikel 7, stk. 2, "består [det
rådgivende udvalg] 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".
Det rådgivende udvalg består af:
•

Carlo CASINI (PPE, Italien)

•

Evelyn REGNER (S&D, Østrig)

•

Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Sverige)

•

Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Tyskland)

•

Sajjad KARIM (ECR, Det Forenede Kongerige).

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:
•

Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, Den Tjekkiske Republik)

•

Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italien).

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 retningslinjerne, der altid gives inden for 30
dage.
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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
sit konstituerende møde den 7. marts vedtog det rådgivende udvalg, at "rækkefølgen
fastlægges som udgangspunkt på grundlag af størrelsen af den politiske gruppe, som
medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg tilhører"2.
Carlo Casini (EPP) var formand for det rådgivende udvalg fra den 7. april til den
29. august, og Evelyn Regner (S&D) efterfulgte ham den 30. august for en
seksmåneders embedsperiode.
2.3

Forretningsorden

På sit konstituerende møde den 7. marts 2012 vedtog det rådgivende udvalg sin egen
interne forretningsorden. Som en del af processen med løbende forbedring af
udvalgets effektivitet tilpassede det efterfølgende forretningsordenen på sit møde den
9. oktober 20123. Ændringerne indeholdt sproglige præciseringer vedrørende
mindretalserklæringer, en ny regel om skriftlig procedure, en ny regel om
beslutningsdygtighed, en præcisering af indholdet af en henstilling til formanden for
Europa-Parlamentet efter dennes forelæggelse af en sag i overensstemmelse med
adfærdskodeksens artikel 7, stk. 4, og artikel 8 samt en revision af tidsplanen for
vedtagelsen af nærværende årsrapport.
Det rådgivende udvalg afholder i princippet møder én gang om måneden og træffer
afgørelser ved konsensus eller, når dette ikke er muligt, med et flertal af sine
medlemmer. Det skal bemærkes, at det rådgivende udvalg i forbindelse med andre
afgørelser end henstillinger til formanden om en påstået overtrædelse af kodeksen kan
træffe afgørelser ved en forenklet skriftlig procedure.
Endvidere har det rådgivende udvalg besluttet, at det i forbindelse med påståede
overtrædelser af adfærdskodeksen udpeger en ordfører, som ikke må være fra samme
politiske gruppe som det medlem, sagen drejer sig om. Ordføreren udarbejder et
udkast til henstilling med en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder, de
argumenter, det berørte medlem har fremført, den pågældendes vurdering af disse
faktiske omstændigheder og en konklusion. Denne konklusion skal fastslå, om
adfærdskodeksen er blevet overtrådt eller ej, og indeholde en udtalelse om eventuelle
foranstaltninger samt en henstilling til formanden om en eventuel afgørelse.
2.4

Møder i 2012

Det rådgivende udvalg trådte sammen ti gange i 2012 efter det konstituerende møde,
som blev afholdt den 7. marts, og efterlevede således den mødefrekvens, der er
fastlagt i dets forretningsorden, hvilket gjorde det muligt systematisk at overholde den
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Det rådgivende udvalgs forretningsorden, bilag II, jf. afsnit 2.3.
Bilag II.

6/17

DA

DA

frist på tredive dage, som er fastlagt i adfærdskodeksens artikel 7, stk. 4, for så vidt
angår medlemmernes anmodninger om retningslinjer.

Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2012
onsdag den 7. marts (konstituerende møde)
tirsdag den 13. marts – i Strasbourg
onsdag den 28. marts
onsdag den 25. april
onsdag den 30. maj
tirsdag den 12. juni – i Strasbourg
onsdag den 11. juli
tirsdag den 18. september4
tirsdag den 9. oktober
tirsdag den 27. november
tirsdag den 18. december
På sit møde den 9. oktober vedtog det rådgivende udvalg sin mødekalender for 2013.

Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2013
tirsdag den 22. januar
tirsdag den 19. februar
tirsdag den 19. marts5
tirsdag den 23. april
tirsdag den 21. maj – i Strasbourg
tirsdag den 18. juni
onsdag den 10. juli
tirsdag den 17. september6
tirsdag den 15. oktober
tirsdag den 12. november
tirsdag den 17. december

2.5

Modtagne erklæringer om økonomiske interesser

Fristen for indgivelse af erklæringer efter den nye ordning blev for de siddende
medlemmer fastsat til den 30. marts 2012.

4

Ny formand: På grundlag af den nuværende gruppestørrelse overtog Evelyn Regner (S&D) efter
Carlo Casini (PPE).
5
Ny formand: På grundlag af den nuværende gruppestørrelse overtager Cecilia Wikström (ALDE)
efter Evelyn Regner (S&D).
6
Ny formand: På grundlag af den nuværende gruppestørrelse overtager Gerald Häfner (Verts/ALE)
efter Cecilia Wikström (ALDE).
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På det tidspunkt havde 664 ud af 754 medlemmer (dvs. 88 % af medlemmerne)
indgivet deres erklæringer. Alle de resterende medlemmer havde indgivet deres
erklæringer ved udgangen af april.
Den altovervejende del af erklæringerne blev registreret i løbet af de to uger inden
indgivelsesfristen, dvs. ugen begyndende med den 19. marts (17 % af erklæringerne)
og med den 26. marts (29 %). 72 % af erklæringerne blev modtaget i løbet af marts
måned.
90 medlemmer (12 %) overholdt ikke den officielle frist. 73 af de manglende
erklæringer blev imidlertid modtager i løbet af den første halvdel af april, mens de
resterende 17 blev indgivet i løbet af de følgende to uger. En del af disse tilfælde af
forsinket indgivelse af erklæringerne kan forklares med, at der var medlemmer, som
enten forlod eller indtrådte i Parlamentet omkring fristen den 30. marts.
Det blev af hensyn til statistikkerne i denne årsrapport konstateret, at 88 af
erklæringerne (12 %) ikke indeholdt nogen andre oplysninger end medlemmets navn
og indgivelsesdatoen. Dette kan give anledning til spørgsmål, men adfærdskodeksen
giver i sin nuværende form ikke det rådgivende udvalg mulighed for at foretage
yderligere analyser af eller opfølgninger på disse 88 erklæringer. Det ville glæde det
rådgivende udvalg, hvis en eventuel indførelse af kontrolprocedurer i 2013 indeholdt
sådanne muligheder.

Submission of MEPs' Initial Declarations of Financial Interests through Time
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For så vidt angår det samlede antal erklæringer indgivet af medlemmerne, skal det
bemærkes, at det ligger lidt over det samlede antal medlemmer af Parlamentet.
Forklaringen er, at en række nye medlemmer indtrådte i Parlamentet i løbet af foråret
2012, og at nogle medlemmer først indgav en erklæring og sidenhen nedlagde deres
mandat. Som fastsat i adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, skulle medlemmer, som
indtrådte i løbet af valgperioden, indgive deres erklæringer inden for 30 dage.
Ifølge adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, "underretter [medlemmerne] formanden om
enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, inden for 30 dage efter
denne ændring".
Der blev i løbet af året indgivet 79 ajourførte erklæringer til formanden af 74
medlemmer. Forklaringen på de forskellige tal er, at 70 medlemmer indgav en ændret
erklæring hver, mens tre medlemmer ajourførte deres respektive erklæringer to gange,
og et medlem ajourførte sin erklæring tre gange.
Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 98 ændringer, dvs. at der i nogle
tilfælde blev foretaget mere end en ændring pr. ajourføring.
For så vidt angår selve formularen var afsnit A, D og I de afsnit, der blev ændret mest
med hhv. 28, 36 og 15 ændringer.
Nedenstående diagram viser afsnit for afsnit fordelingen af alle de ændringer, der blev
foretaget i løbet af året7.

Repartition by Section of the DFI of the Modifications Made by MEPs
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7

I årets løb var der tre medlemmer, som indgav en første erklæring på deres modersmål, som siden
blev efterfulgt af en engelsk, så derfor er de dertil svarende ændringer blevet angivet som N/A i
diagrammet.
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2.6

Anmodninger om vejledning

Det rådgivende udvalg modtog og besvarede i overensstemmelse med
adfærdskodeksens artikel 7, stk. 4, i alt 50 spørgsmål, som blev indgivet i samlet set
32 anmodninger om vejledning fra medlemmerne. Forklaringen på de forskellige antal
er, at nogle anmodninger om vejledning indeholdt flere end et spørgsmål.
De fleste spørgsmål/anmodninger blev indgivet i februar (11 spørgsmål/anmodninger)
og marts (17 spørgsmål/anmodninger), dvs. i forbindelse med fristen for indgivelse af
den første erklæring om økonomiske interesser den 30. marts.

Evolution in the Number of Requests for Guidance Submitted by MEPs through Time
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Det oftest stillede spørgsmål (18 gange) angik præciseringer vedrørende den
treårsperiode, der nævnes i erklæringens afsnit A. Nogle anmodninger var generelle
og kan derfor ikke henføres til et specifikt afsnit i erklæringen, f.eks. at langfristede
statsobligationer og kollektive investeringsredskaber, som ikke gør det muligt at
identificere aktiver, ikke behøver at blive opgivet.
Der kan i denne årsrapport ikke oplyses yderligere detaljer om det specifikke indhold
af medlemmernes spørgsmål/anmodninger, eftersom de er blevet stillet i fortrolighed.
To anmodninger angik mulig uforenelighed mellem en anden funktion og mandatet
som medlem af Europa-Parlamentet. Eftersom sådanne sager henhører under
Parlamentets Juridiske Tjenestes kompetence og ikke det rådgivende udvalgs, er disse
to spørgsmål markeret med N/A i nedenstående diagram.
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Repartition by Section of the DFI of the Questions Submitted by the MEPs
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Behandling af påståede overtrædelser

Formanden forelagde i løbet af året én sag vedrørende en påstået overtrædelse af
kodeksen for det rådgivende udvalg i overensstemmelse med adfærdskodeksens
artikel 8, stk. 1. Forelæggelsen, som fandt sted den 24. maj, vedrørte et medlem, som i
sin erklæring om økonomiske interesser havde undladt at nævne aktieoptioner, som
han havde modtaget som vederlag, da han var medlem af en selskabsbestyrelse.
Det rådgivende udvalg udpegede Sajjad KARIM (ECR) som ordfører. Det rådgivende
udvalg traf efter behandlingen af sagen og høring af medlemmet den 11. juli afgørelse
om at henstille, at formanden ikke skulle træffe nogen yderligere foranstaltninger, jf.
kodeksens artikel 8, stk. 3, men henstillede dog, at formanden skulle opfordre
medlemmet til at indgive en revideret erklæring om økonomiske interesser.
Det rådgivende udvalg gjorde gældende, at adfærdskodeksen kun har været gældende
i en begrænset periode, og at manglen på erfaring kan føre til forskelle i
medlemmernes fortolkning og anvendelse af den. Det fandt også, at der er
uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af adfærdskodeksens
artikel 4, navnlig med hensyn til artikel 4, stk. 2, litra f), hvilket kan være til hindring
for den ensartede anvendelse af dens bestemmelser.
Det rådgivende udvalg bemærkede, at medlemmets medlemskab af en bestyrelse og
det vederlag, der var knyttet dertil, var blevet korrekt angivet i medlemmets erklæring
om økonomiske interesser.
Det rådgivende udvalg fandt også, at anvendelsesområdet for adfærdskodeksens
artikel 4, stk. 2, litra f), som det for øjeblikket er formuleret, ikke kan siges at dække
den aktieoptionsordning, som medlemmet havde nydt godt af som medlem af
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bestyrelsen. Det rådgivende udvalg gjorde ikke desto mindre gældende, at
adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra h), ikke holder privat formue uden for
rækkevidden af begrebet "økonomiske interesser", så længe de kan påvirke udøvelsen
af medlemmets mandat, og at aktieoptioner følgelig udgør en økonomisk interesse,
som kan påvirke et medlem i udøvelsen af vedkommendes mandat.
Dette førte det rådgivende udvalg til at konkludere, at det pågældende medlem set i
lyset af de gennemsigtighedsprincipper, som ligger til grund for adfærdskodeksen,
burde overveje at afgive erklæring om sine tilbageværende aktieoptioner under afsnit
H i erklæringen om økonomiske interesser.
Det rådgivende udvalg bemærkede også, at aktieoptioner, der gives som en del af eller
form for vederlag, skal betragtes og opgives som et medlems indtægt, og at værdien
heraf afhænger af aktieprisen på den dag, hvor aktierne overføres til modtageren.
Dette betyder, at indkomstkategorien i afsnit A i erklæringen om økonomiske
interesser bør svare til det vederlag, der er modtaget, uafhængigt af hvilken form
vederlaget har, herunder aktieoptioner og andre opsatte rettigheder, uanset om de er
konverteret til kontanter eller ej.
Formanden afgjorde sagen i overensstemmelse med det rådgivende udvalgs
henstilling, og medlemmet indgav en revideret erklæring til formanden den 3. oktober
(inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen af formandens afgørelse, fraregnet
Parlamentets pause i august).
2.8

Brugervejledning

Et af det rådgivende udvalgs vigtigste opgaver er at rådgive og oplyse medlemmerne
om, hvordan de kan anvende adfærdskodeksen til øget gennemsigtighed,
troværdighed og effektivitet. I forbindelse med dette arbejde har det rådgivende
udvalg gennem året løbende opbygget et gennemarbejdet sæt praktiske retningslinjer,
der er udarbejdet på grundlag af:
•

indholdet af den rådgivning, der er blevet givet til medlemmerne i
overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 7, stk. 4,

•

en påstået overtrædelse af adfærdskodeksen, som var blevet forelagt af
formanden

•

det rådgivende udvalgs egen praksis og egne analyser.

Disse retningslinjer er blevet samlet i en brugervejledning, som har til formål at lette
den korrekte fortolkning og anvendelse af adfærdskodeksen og udfyldelsen af
erklæringen om økonomiske interesser.
Brugervejledningen præciserer en række bestemmelser i adfærdskodeksen og
erklæringen om økonomiske interesser.
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Brugervejledningen er offentliggjort på Europarl-webstedet8 og i trykt form på alle
officielle sprog.

3

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

3.1

Præsidiet arbejdsgruppe om adfærdskodeksen for medlemmer

Præsidiet skal i henhold til adfærdskodeksens
gennemførelsesbestemmelser til denne adfærdskodeks.

artikel

9

vedtage

Formanden bad den 13. juli næstformand Wieland (PPE, Tyskland), i dennes
egenskab af næstformand med ansvar for åbenhed, om sammen med næstformand
Podimata (S&D, Grækenland), Durant (Verts/ALE, Belgien), Alvaro (ALDE,
Tyskland) og Vlasák (ECR, Den Tjekkiske Republik) samt kvæstor Maštálka
(GUE/NGL, Den Tjekkiske Republik), som repræsenterer kvæstorkollegiet, at
udarbejde et forslag til et samlet sæt gennemførelsesbestemmelser, som skulle
forelægges for Præsidiet til godkendelse.
Præsidiets således nedsatte arbejdsgruppe arbejder med gennemførelsesbestemmelser
til adfærdskodeksens artikel 5, stk. 2, artikel 5, stk. 3, og artikel 9 samt redaktionelle
ændringer i formularen til erklæringen om økonomiske interesser. Præsidiets
arbejdsgruppe forventes at afslutte sit arbejde i februar 2013.

4

FREMTIDIGE TILTAG

4.1

Elektroniske erklæringer om økonomiske interesser

Medlemmerne skal for tiden udfylde deres erklæringer om økonomiske interesser på
papir. De administrative procedurer vil blive forbedret, efterhånden som de
nødvendige it-værktøjer bliver udviklet. Som et første skridt vil medlemmerne kun
skulle udfylde den eller de dele af erklæringen, som skal ajourføres. Der skal
yderligere tekniske forbedringer til, førend medlemmerne kan udfylde, underskrive og
indgive deres erklæringer på fuldt elektronisk vis. Disse tekniske forbedringer
forventes at være klar i god tid inden valget til Europa-Parlamentet i 2014.
4.2

Forslag til mulige forbedringer af adfærdskodeksen

Siden adfærdskodeksen trådte i kraft den 1. januar 2012, har det rådgivende udvalg
høstet en række erfaringer vedrørende den praktiske gennemførelse af kodeksen. De
halvtreds spørgsmål fra forskellige medlemmer, henstillingen til formanden efter
dennes forelæggelse af en sag og en tilbundsgående analyse foretaget af det
rådgivende udvalg har påvist en række usikkerheder og diskrepanser i selve kodeksen
samt i forbindelse med dens gennemførelse.

8

http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc

13/17

DA

DA

Det rådgivende udvalg føler sig forpligtet til at meddele enhver form for faktiske og
potentielle problemer, som findes eller kunne opstå, og til at overveje mulige
forbedringer.
Eksempelvis fastslås det i bestemmelserne i artikel 3 om interessekonflikter, at
medlemmer, som er ude af stand til at løse en sådan konflikt, skriftligt skal gøre
formanden opmærksom på dette. Det rådgivende udvalg er nødt til at blive indviet i
sådanne oplysninger, men der findes for tiden ikke nogen formel mekanisme, som
sikrer, at sådanne oplysninger kommer til det rådgivende udvalgs kendskab.
Desuden er medlemmer, som i relation til et spørgsmål, der behandles, befinder sig i
en faktisk eller potentiel interessekonflikt, som ikke tydeligt fremgår af deres
erklæring om økonomiske interesser, forpligtet til at give meddelelse om dette
skriftligt eller mundtligt til formanden i forbindelse med de pågældende
parlamentsforhandlinger, inden de udtaler sig eller stemmer på plenarmødet eller i
Parlamentets organer, eller når de foreslås som ordførere. Det rådgivende udvalg er
nødt til at blive indviet i sådanne oplysninger, men der findes for tiden ikke nogen
formel mekanisme, som sikrer, at sådanne oplysninger kommer til det rådgivende
udvalgs kendskab.
Et andet område, hvor det rådgivende udvalg har bemærket usikkerheder og plads til
forbedring, er i forbindelse med medlemmernes erklæring om økonomiske interesser i
artikel 4.
Navnlig fastslås det i artikel 4, stk. 2, litra b), at medlemmerne er forpligtet til at
afgive oplysninger om vederlag modtaget for udøvelse af et mandat i et andet
parlament. Med denne ordlyd fokuseres der på vederlaget snarere end på mandatet,
som imidlertid i sig selv kan udgøre en faktisk eller potentiel interessekonflikt, dvs. at
det forhold, der skal opgives, først og fremmest bør være mandatet snarere end selve
vederlaget. Desuden kan en interessekonflikt som følge af et mandat være lige så
faktisk eller potentiel, hvis mandatet udøves i eksempelvis et byråd, en
regionalforsamling eller et udpeget overhus, hvoraf nogle kan være uden vederlag.
Medlemmer, der udøver sådanne mandater, er for øjeblikket ikke klar over, hvordan
og hvor de skal erklære dem.
For så vidt angår kravet i artikel 4, stk. 2, litra d), om, at medlemmerne bl.a. skal
afgive oplysninger om "enhver anden form for ekstern virksomhed" (engelsk, "any
other relevant outside activity"), bør det bemærkes, at ikke alle sprogversioner i
kodeksen indeholder en oversættelse af det engelske ord "relevant".
I artikel 4, stk. 2, litra e), fastsættes et årligt loft på 5 000 EUR for opgivelse af
lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed. Dette stemmer dog ikke overens med det
generelle princip om regelmæssige ajourføringer af erklæringen. Desuden skal dette
loft helst være i overensstemmelse med det loft, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, litra
a), vedrørende opgivelse af oplysninger om erhvervsarbejde eller deltagelser (dvs.
500 EUR om måneden) samt med principperne for opgivelsen af disse oplysninger.
Dette ville føre til en forøgelse af det samlede årlige beløb til 6 000 EUR og en
tilsvarende indførelse af et loft pr. tilfælde på 500 EUR. Dette ville være en
kærkommen præcisering for de berørte medlemmer.
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De seneste sager har vist, at betydningen af ordet "deltagelse" (engelsk, "holding") i
artikel 4, stk. 2, litra f), måske ikke er indlysende. Dette understreges også af de
uensartede oversættelser af dette ord i de forskellige sprogversioner af kodeksen. En
mere udtømmende definition af de forskellige begreber, som dette ord skal dække,
kunne derfor overvejes.
Vederlag i forbindelse med erhvervsarbejde, aktiviteter eller deltagelser, der på anden
måde er opgivet, kan sommetider foregå i form af finansielle instrumenter. Nogle af
disse, navnlig dem, der omfatter opsatte rettigheder (f.eks. aktieoptioner eller
pensionsaftaler), er ikke åbenbart omfattet af ordet "deltagelse" eller af en mere
udtømmende definition. Der vil være behov for yderligere en definition, hvis vederlag
gennem sådanne finansielle instrumenter skal omfattes.
Det bør også overvejes at fjerne de to kriterier: "[som] kan få konsekvenser for den
offentlige politik" og "væsentlig indflydelse". En neutral erklæring om juridiske og
økonomiske fakta ville stille samme mængde oplysninger til rådighed og gøre det
lettere for medlemmerne, idet det giver dem større klarhed og retssikkerhed.
Den nuværende udformning af artikel 4, stk. 2, litra h), hvori det fastlægges, at
medlemmerne skal opgive enhver anden form for økonomisk interesse, som kan
påvirke udøvelsen af deres mandat, udelukker alle andre interesser, som ikke er
økonomiske, men som stadig kan påvirke medlemmernes udøvelse af deres mandat,
dvs. som kan være modstridende, jf. kodeksens artikel 3. Det kunne derfor overvejes
at bringe ordlyden mere på linje med rækkevidden af artikel 3.
Tilpasses ordlyden i artikel 4, stk. 2, litra h), ville det gøre afsnit I i erklæringen om
økonomiske interesser overflødig, eftersom de relevante "andre oplysninger", som
medlemmerne kan opgive i det afsnit, allerede ville være dækket.
Det forbud, der fastlægges i artikel 4, stk. 4, mod at medlemmer kan vælges eller
udpeges til officielle funktioner i Parlamentet, hvis de ikke har indgivet deres
erklæring om økonomiske interesser, tager ikke tilstrækkelig højde for situationer,
hvor et medlem har indsendt en erklæring, men ikke har opfyldt kravet om at foretage
de nødvendige ajourføringer inden for de fastsatte frister, og det tager heller ikke
højde for situationer, hvor et medlem har indgivet en ufuldstændig eller mangelfuld
erklæring om økonomiske interesser.
For så vidt angår artikel 5, stk. 1, om gaver eller tilsvarende begunstigelser, kan den
nuværende ordlyd "må ikke" (engelsk, "shall refrain from") fejlagtigt opfattes, som
om den efterlader en vis skønsmargen i stedet for at blive forstået som det tilsigtede
strenge forbud mod at acceptere gaver eller tilsvarende begunstigelser af en værdi på
over 150 EUR.
I og med at det rådgivende udvalg blev nedsat som følge af gennemførelsen af
adfærdskodeksen, er bestemmelsen i artikel 7, stk. 1, om nedsættelse af det
rådgivende udvalg overflødig. Det ville givetvis nu være mere hensigtsmæssigt at
formulere en definition af det rådgivende udvalgs opgaver og ansvar.
For så vidt angår vejledning vedrørende fortolkningen og gennemførelsen af
bestemmelserne i adfærdskodeksen, er den nuværende frist på 30 kalenderdage, der er
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fastsat i artikel 7, stk. 4, ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4,
stk. 1, som blot fastsætter en frist på 30 dage – ikke kalenderdage – for afgivelse af og
ændringer i erklæringen om økonomiske interesser. En ensartet anvendelse af
udtrykket, som også giver mulighed for at tage højde for Parlamentets pauser i det
rådgivende udvalgs arbejde på samme måde som for medlemmerne, vil givetvis være
en forbedring.
Hvad årsrapporten angår, fastlægges det i artikel 7, stk. 6, blot, at en sådan rapport
skal offentliggøres, uden at angive nogen særlig modtager. For at sikre at den årlige
rapport afspejler det rådgivende udvalgs arbejde med sine opgaver og
ansvarsområder, jf. artikel 7, stk. 1, på en ordentlig måde, kunne disse opgaver og
ansvarsområder nævnes her.
For så vidt angår den procedure, der skal følges i forbindelse med undersøgelsen af et
medlems påståede overtrædelse af adfærdskodeksen, er det på grund af den
nuværende ordlyd af artikel 8, stk. 2, uklart, om det er meningen, at
kontradiktionsprincippet skal opretholdes. Der bør gives garanti for retfærdig
sagsbehandling, og det bør sikres, at alle medlemmer, der inddrages i tilfælde af et
påstået brud på kodeksen, modtager et varsel og nyder godt af
kontradiktionsprincippet. Den nuværende ordlyd synes ikke at sikre dette tilstrækkelig
klart. Det bør i betragtning af artikel 7, stk. 4, afsnit 2, overvejes, om det rådgivende
udvalg skal have mulighed for at rådgive formanden om hvilke foranstaltninger, der
eventuelt skal træffes, ud over selve henstillingen.
Sluttelig skal det bemærkes, at kodeksen for øjeblikket ikke tager højde for
situationer, hvor det drejer sig om formandens økonomiske interesser og
interessekonflikter. Det kunne overvejes i de relevante artikler at nævne en alternativ
instans for så vidt angår formanden for at undgå situationer, hvor formanden faktisk
eller potentielt pådrager sig ansvar.

5

ADMINISTRATION

5.1

Det rådgivende udvalgs websted

Alle oplysninger vedrørende adfærdskodeksen og det rådgivende udvalgs aktiviteter
kan for øjeblikket findes på Europarl-webstedet, på den almene side helliget
medlemmerne9.
På tidspunktet for vedtagelsen af denne rapport er det rådgivende udvalgs sekretariat i
færd med at udarbejde en køreplan, som kan føre til forbedringer af indholdet,
placeringen, synligheden og sporbarheden af åbenhedsrelaterede oplysninger på
Europarl-webstedet.

9

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html
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5.2

Det rådgivende udvalgs sekretariat

Enheden for Medlemsadministration (med hjemsted i Bruxelles og Luxembourg)
under Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne fungerer som sekretariat for det
rådgivende udvalg.
Advisory.Committee@europarl.europa.eu
Europa-Parlamentet
Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
ASP 6D075
B-1047 Bruxelles
Belgien
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