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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
Το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Κώδικα ∆εοντολογίας για τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέµατα οικονοµικών συµφερόντων και σύγκρουσης 
συµφερόντων (Παράρτηµα I του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 
προβλέπει ότι «Η συµβουλευτική επιτροπή δηµοσιεύει ετήσια έκθεση για το έργο της». 
 
Η πρώτη ετήσια έκθεση για το έργο της συµβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των 
βουλευτών καλύπτει την περίοδο από τις 7 Μαρτίου 2012 (όταν συγκροτήθηκε η 
επιτροπή) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και εγκρίθηκε από την επιτροπή στις  
19 Φεβρουαρίου 2013. 
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Περίληψη 

 
Η συµβουλευτική επιτροπή έχει ως καθήκον να αξιολογεί εικαζόµενες παραβάσεις 
που παραπέµπονται σε αυτή  από τον Πρόεδρο, και να καθοδηγεί τους βουλευτές 
σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή του Κώδικα. Τα αιτήµατα των βουλευτών 
εξετάζονται εµπιστευτικά και οι βουλευτές δικαιούνται να βασίζονται στην 
καθοδήγηση αυτή, η οποία παρέχεται πάντοτε εντός 30 ηµερών. 
 
Το 2012, η συµβουλευτική επιτροπή υπέβαλε µία σύσταση στον Πρόεδρο για 
εικαζόµενη παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας και παρέσχε συµβουλές στους ΒΕΚ 
σχετικά µε 50 συνολικά ερωτήµατα. Το πλέον συχνά υποβαλλόµενο ερώτηµα 
αφορούσε την υποχρεωτική δήλωση οικονοµικών συµφερόντων και διευκρινίσεις 
σχετικά µε τον τρόπο ερµηνείας της τριετούς περιόδου για την οποία οι ΒΕΚ 
υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε προηγούµενες ασχολίες τους και 
συµµετοχές τους σε συµβούλια ή επιτροπές. 
 
79 ενηµερωµένες δηλώσεις υποβλήθηκαν από 74 βουλευτές. Οι εν λόγω 
ενηµερωµένες δηλώσεις περιελάµβαναν συνολικά 98 αλλαγές, ήτοι σε ορισµένες 
περιπτώσεις περισσότερες της µιας αλλαγής έγιναν µε µία µόνο ενηµέρωση. 
 
Η καθοδήγηση, η παραποµπή και οι ενηµερώσεις ανέδειξαν ορισµένες ασάφειες και 
ανακολουθίες στον ίδιο τον Κώδικα, καθώς και µε την εφαρµογή του. ∆εδοµένου ότι 
η συµβουλευτική επιτροπή αισθάνεται υποχρεωµένη να αναφέρει κάθε πρόβληµα ή 
δυνητικό πρόβληµα που υφίσταται ή θα µπορούσε να ανακύψει, καθώς και να 
µελετήσει πιθανές βελτιώσεις, η ετήσια έκθεση περιέχει ορισµένες προτάσεις σχετικά 
µε πιθανές βελτιώσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας. 
 
Η ετήσια έκθεση καταδεικνύει ότι ο µόνος δρόµος προς τη διαφάνεια και τη 
δεοντολογία είναι µπροστά µας, αλλά το Κοινοβούλιο οφείλει να επιδεικνύει στους 
πολίτες κατά καλύτερο τρόπο το τι συµβαίνει, για παράδειγµα προβλέποντας 
βελτιωµένη ηλεκτρονική δηµοσίευση των δηλώσεων των ΒΕΚ. 
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1.1 1.1 Βασικές αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας 

 
1.1.1 1.1.1 Καθήκοντα των βουλευτών  

 
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2012. Σύµφωνα µε 
τις κατευθυντήριες αρχές του, οι βουλευτές ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του 
δηµόσιου συµφέροντος και εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ανιδιοτέλεια, 
ακεραιότητα, διαφάνεια, επιµέλεια, τιµιότητα, υπευθυνότητα και σεβασµό για το 
κύρος του Κοινοβουλίου.  
 
Αντικαθιστά τις προηγούµενες απαιτήσεις που είχαν ορισθεί στο Παράρτηµα I του 
Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («διαφάνεια και οικονοµικά συµφέροντα 

των βουλευτών»), ενώ καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο και καθορίζει φιλόδοξους 
στόχους όσον αφορά τη διαφάνεια και τη δεοντολογία. 
 
 
1.1.2 Συγκρούσεις συµφερόντων  

 
Σύγκρουση συµφερόντων υπάρχει στην περίπτωση που βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έχει προσωπικό συµφέρον που θα µπορούσε να επηρεάσει αθέµιτα την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ως βουλευτή.  
 
Κατά τη διάρκεια της εντολής τους ορισµένοι βουλευτές ενδέχεται να 
αντιµετωπίσουν πραγµατικές συγκρούσεις συµφερόντων (δηλαδή αποδεδειγµένη 
διαπλοκή µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού συµφέροντος) και/ή δυνητικές 
συγκρούσεις συµφερόντων (δηλαδή καταστάσεις που ενδέχεται απλά να εκληφθούν 
από ένα ευρύτερο κοινό ως ικανές να προκαλέσουν τέτοια σύγκρουση). 
 
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας επιτρέπει σε κάθε ενεχόµενο βουλευτή να αποφεύγει 
οποιαδήποτε παράτυπη συµπεριφορά παρέχοντας σε αυτόν µία σαφή και απλή 
κατεύθυνση. Κατ’ αρχάς, ο βουλευτής πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει την εν 
λόγω σύγκρουση. Σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατον, οφείλει να αναφέρει 
το γεγονός αυτό µε πλήρη διαφάνεια στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ή στον 
πρόεδρο οιουδήποτε οργάνου του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων 
κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Ενεργώντας κατά τον τρόπο αυτό, διαφυλάσσει τόσο 
την προσωπική του υπόληψη όσο και την εικόνα του Οργάνου. 
 
 
1.1.3 Η δήλωση οικονοµικών συµφερόντων  
 
 
Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κώδικα ∆εοντολογίας αναφέρει ότι «για λόγους 

διαφάνειας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλουν µε ατοµική τους 

ευθύνη δήλωση οικονοµικών συµφερόντων στον Πρόεδρο». 
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Η νέα δήλωση οικονοµικών συµφερόντων η οποία καθιερώθηκε από τον Κώδικα 
∆εοντολογίας

1 - ως εισαγωγικό/µεταβατικό µέτρο – έπρεπε να είχε υποβληθεί για 
πρώτη φορά από τους βουλευτές στις 30 Μαρτίου 2012 το αργότερο. Στη συνέχεια 
αυτής της πρώτης υποβολής, οι βουλευτές οφείλουν να ενηµερώνουν συνεχώς τις 
δηλώσεις τους εντός 30 ηµερών από κάθε επερχόµενη αλλαγή. Συνεπώς, η 
προηγούµενη υποχρέωσή τους να ενηµερώνουν τη δήλωση σε ετήσια βάση δεν ισχύει 
πλέον. 
 
 
Οι δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου, στην ατοµική ιστοσελίδα του κάθε βουλευτή.  
 
 
2 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  

 
2.1 Σύνθεση και καθήκοντα 

 
Η συµβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών θεσπίστηκε µε το άρθρο 7 
παράγραφος 1 του Κώδικα ∆εοντολογίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 η 
συµβουλευτική επιτροπή «αποτελείται από πέντε µέλη, τα οποία ορίζει ο Πρόεδρος 

στην αρχή της θητείας του από τα µέλη των προεδρείων και τους συντονιστές της 

Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων, 

λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την πείρα των µελών και τις πολιτικές ισορροπίες». 
 
Τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής είναι: 
 

• ο κ. Carlo CASINI (PPΕ, Ιταλία)· 
 
• η κ. Evelyn REGNER (S&D, Αυστρία)· 
 
• η κ. Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Σουηδία)· 
 
• ο κ. Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Γερµανία)· 
 
• ο κ. Sajjad KARIM (ECR, Ηνωµένο Βασίλειο). 
 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κώδικα ∆εοντολογίας, «στην αρχή της 

θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει επίσης αναπληρωµατικά µέλη για τη συµβουλευτική 

επιτροπή, ένα από κάθε πολιτική οµάδα µη εκπροσωπούµενη στη συµβουλευτική 

επιτροπή».  
 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής είναι: 
 

• ο κ. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Τσεχική ∆ηµοκρατία)· 
 
• ο κ. Francesco Enrico SPERONI (EFD, Ιταλία). 

                                                 
1 Παράρτηµα I. 
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Καθήκον της συµβουλευτικής επιτροπής είναι να αξιολογεί εικαζόµενες παραβάσεις 
που παραπέµπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο και να καθοδηγεί τους βουλευτές 
στην ερµηνεία και εφαρµογή του Κώδικα. Οι αιτήσεις των βουλευτών εξετάζονται 
εµπιστευτικά και οι βουλευτές δικαιούνται να βασίζονται στην καθοδήγηση, η οποία 
παρέχεται πάντα εντός 30 ηµερών. 
 
 
2.2 Προεδρία 

 
Όπως ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κώδικα ∆εοντολογίας, «κάθε µέλος της 

συµβουλευτικής επιτροπής αναλαµβάνει εκ περιτροπής την προεδρία για έξι µήνες». 
Στη συνεδρίαση συγκρότησης σε Σώµα της 7ης Μαρτίου, η συµβουλευτική επιτροπή 
αποφάσισε ότι «κατ’ αρχήν η εναλλαγή στην προεδρία ακολουθεί, κατά φθίνουσα τάξη, 

την αριθµητική δύναµη των πολιτικών οµάδων των βουλευτών που απαρτίζουν τη 

συµβουλευτική επιτροπή»
2
. 

 

Ο κ. Carlo Casini (PPΕ) διετέλεσε πρόεδρος της συµβουλευτικής επιτροπής από τις 7 
Απριλίου έως τις 29 Αυγούστου και η κ. Evelyn Regner (S&D) τον διαδέχθηκε στις 
30 Αυγούστου 2012, για µια θητεία έξι µηνών. 
 
 
2.3 Εσωτερικός κανονισµός 

 
Κατά τη συνεδρίασή της συγκρότησης σε Σώµα στις 7 Μαρτίου 2012, η 
συµβουλευτική επιτροπή ενέκρινε τον εσωτερικό της κανονισµό. Στο πλαίσιο των 
συνεχών προσπαθειών της να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά της 
αναπροσάρµοσε στη συνέχεια τον κανονισµό αυτόν κατά τη συνεδρίασή της της 9ης 
Οκτωβρίου 20123. Οι σχετικές τροποποιήσεις περιελάµβαναν γλωσσικές 
διευκρινίσεις σχετικά µε τις συστάσεις της µειοψηφίας, ένα νέο κανόνα σχετικά µε τη 
γραπτή διαδικασία, ένα νέο κανόνα σχετικά µε την απαρτία, µία διευκρίνιση του 
περιεχοµένου της σύστασης προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
συνέχεια παραποµπής στην οποία αυτός προέβη σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 7 παράγραφος 4 και το άρθρο 8 του Κώδικα ∆εοντολογίας, και αναθεώρηση 
του χρονικού σηµείου για την έγκριση της παρούσας ετήσιας έκθεσης. 
 
Η συµβουλευτική επιτροπή συνέρχεται κατ’ αρχήν µία φορά το µήνα και λαµβάνει 
τις αποφάσεις της µε συναίνεση ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, µε την πλειοψηφία 
των µελών της. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τις αποφάσεις εκτός της σύστασης 
προς τον Πρόεδρο για εικαζόµενη παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας, η 
συµβουλευτική επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε απλοποιηµένη, γραπτή διαδικασία.  
 
Εξάλλου, η συµβουλευτική επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι κατά την αξιολόγηση 
εικαζόµενης παράβασης του Κώδικα ∆εοντολογίας, η συµβουλευτική επιτροπή ορίζει 
εισηγητή, ο οποίος δεν πρέπει να προέρχεται από την ίδια πολιτική οµάδα µε τον 
ενεχόµενο βουλευτή. Ο εν λόγω εισηγητής εκπονεί σχέδιο σύστασης στο οποίο 
εκτίθενται τα πραγµατικά γεγονότα της υπόθεσης, τα επιχειρήµατα που προβάλλει ο 

                                                 
2 Εσωτερικός κανονισµός της συµβουλευτικής επιτροπής, Παράρτηµα II  πρβλ. τµήµα 2.3. 
3 Παράρτηµα II. 
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ενεχόµενος βουλευτής, η εκ µέρους του εκτίµηση των γεγονότων αυτών και ένα 
συµπέρασµα. Στο συµπέρασµα αυτό πρέπει να αναφέρεται εάν έχει παραβιασθεί ή όχι 
ο Κώδικας ∆εοντολογίας και πρέπει να περιλαµβάνεται συµβουλή σχετικά µε την 
ανάληψη πιθανής δράσης καθώς και σύσταση προς τον Πρόεδρο για ενδεχόµενη 
απόφαση. 
 
 
2.4  Συνεδριάσεις 2012 

 
Η συµβουλευτική επιτροπή συνεδρίασε δέκα φορές το 2012, µετά τη συνεδρίασή της 
συγκρότησης σε Σώµα που πραγµατοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου, συµµορφούµενη κατά 
τον τρόπο αυτόν προς τη συχνότητα των συνεδριάσεων που προβλέπεται από τον 
εσωτερικό της κανονισµό και καθιστώντας δυνατή τη συστηµατική τήρηση της 
προθεσµίας των 30 ηµερών που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 
παράγραφος 4 του Κώδικα ∆εοντολογίας όσον αφορά τις απαντήσεις στις αιτήσεις 
καθοδήγησης των βουλευτών. 

 
                         
Χρονοδιάγραµµα των συνεδριάσεων της συµβουλευτικής επιτροπής κατά 

το 2012 
 
                        Τετάρτη 7 Μαρτίου (συνεδρίαση συγκρότησης σε Σώµα) 

Τρίτη 13 Μαρτίου – στο Στρασβούργο 
Τετάρτη 28 Μαρτίου 
Τετάρτη 25 Απριλίου 
Τετάρτη 30 Μαΐου 
Τρίτη 12 Ιουνίου – στο Στρασβούργο 
Τετάρτη 11 Ιουλίου 
Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου4 
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 
Τρίτη 27 Νοεµβρίου 
Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 

 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Οκτωβρίου, η συµβουλευτική επιτροπή ενέκρινε το 
χρονοδιάγραµµα των συνεδριάσεών της για το 2013. 
 

                                                 
4 Εκ περιτροπής προεδρία: µε βάση την υφιστάµενη αριθµητική δύναµη των οµάδων, η κ. Evelyn 
Regner (S&D) ανέλαβε την προεδρία από τον κ. Casini (PPΕ). 
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Χρονοδιάγραµµα των συνεδριάσεων της συµβουλευτικής επιτροπής κατά 

το 2013 
 
 Τρίτη 22 Ιανουαρίου 
 Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 
 Τρίτη, 19 Μαρτίου

5 
 Τρίτη 23 Απριλίου 
 Τρίτη 21 Μαΐου - στο Στρασβούργο 
 Τρίτη 18 Ιουνίου 
 Τετάρτη 10 Ιουλίου 
 Τρίτη 17 Σεπτεµβρίου6 
 Τρίτη 15 Οκτωβρίου 
 Τρίτη 12 Νοεµβρίου 

Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 
 

 
 
 
2.5 Παραληφθείσες δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων 

 
Η 30ή Μαρτίου 2012 ορίσθηκε ως προθεσµία για την υποβολή υπό τη νέα τους 
µορφή των δηλώσεων των εν ενεργεία βουλευτών.  
 
Ως την ηµεροµηνία αυτή, 664 από τους 754 βουλευτές (δηλαδή ένα ποσοστό 88%) 
είχαν υποβάλει τις δηλώσεις τους. Ως τα τέλη Απριλίου όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές 
είχαν υποβάλει τα έντυπά τους. 
 
Το µέγιστο µέρος των εντύπων είχαν καταχωριστεί κατά τις δύο εβδοµάδες που 
προηγούντο της προθεσµίας υποβολής, δηλαδή κατά τις εβδοµάδες της 19ης Μαρτίου 
(17% των εντύπων) και της 26ης Μαρτίου (29%). Το 72% των εντύπων 
παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. 
 
90 βουλευτές (12%) δεν τήρησαν την επίσηµη προθεσµία. Ωστόσο, 73 από τις 
ελλείπουσες δηλώσεις παρελήφθησαν κατά το πρώτο ήµισυ του Απριλίου, ενώ οι 
υπόλοιπες 17 υποβλήθηκαν κατά το επόµενο δεκαπενθήµερο. Ορισµένες από αυτές 
τις περιπτώσεις καθυστερηµένης υποβολής δηλώσεων εξηγούνται από το γεγονός ότι 
οι βουλευτές ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ή παραιτήθηκαν από αυτά κοντά στην 
προθεσµία της 30ής Μαρτίου. 
 
Για στατιστικούς λόγους σχετικά µε την ετήσια έκθεση επισηµάνθηκε ότι 88 
δηλώσεις (12%) δεν περιείχαν άλλα στοιχεία εκτός από το όνοµα του βουλευτή και 
την ηµεροµηνία υποβολής. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί ερωτήµατα, αλλά ο Κώδικας 
∆εοντολογίας δεν παρέχει επί του παρόντος στη συµβουλευτική επιτροπή τη 
δυνατότητα να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση ή παρακολούθηση των 88 αυτών 

                                                 
5 Εκ περιτροπής προεδρία: µε βάση την υφιστάµενη αριθµητική δύναµη των οµάδων, η κ. Cecilia 
Wikström (ALDE) θα αναλάβει την προεδρία από την κ. Evelyn Regner (S&D). 
6  Εκ περιτροπής προεδρία: µε βάση την υφιστάµενη αριθµητική δύναµη των οµάδων, ο κ. Gerald 
Häfner (Verts/ALE) θα αναλάβει την προεδρία από την κ. Ceclia Wikström (ALDE). 
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δηλώσεων. Η συµβουλευτική επιτροπή θα επικροτούσε την πρόβλεψη µιας τέτοιας 
δυνατότητας κατά την ενδεχόµενη θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης το 2013. 
 
Το κατωτέρω γράφηµα απεικονίζει την υποβολή των αρχικών δηλώσεων 
οικονοµικών συµφερόντων των ΒΕΚ εντός του έτους 
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Όσον αφορά τον συνολικό αριθµό των δηλώσεων που υπέβαλαν οι βουλευτές πρέπει 
να σηµειωθεί ότι υπερβαίνει ελαφρά τον συνολικό αριθµό των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ορισµένοι νέοι βουλευτές 
ανέλαβαν καθήκοντα την άνοιξη του 2012, ενώ ορισµένοι άλλοι βουλευτές υπέβαλαν 
πρώτα δήλωση και κατόπιν παραιτήθηκαν. Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
του Κώδικα ∆εοντολογίας οι βουλευτές που ανέλαβαν καθήκοντα κατά τη διάρκεια 
της κοινοβουλευτικής περιόδου υποχρεούντο να υποβάλουν τις δηλώσεις τους εντός 
30 ηµερών. 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κώδικα ∆εοντολογίας, οι βουλευτές 
«ενηµερώνουν τον Πρόεδρο σχετικά µε οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τη 

δήλωσή τους εντός 30 ηµερών από κάθε επερχόµενη αλλαγή». 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο 79 ενηµερωµένες δηλώσεις 
από 74 βουλευτές. Η αριθµητική αυτή διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι 70 
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βουλευτές υπέβαλαν έκαστος µία τροποποιηµένη δήλωση ενώ τρεις βουλευτές 
ενηµέρωσαν την αντίστοιχη δήλωσή τους δύο φορές και ένας βουλευτής ενηµέρωσε 
τη δήλωση τρεις φορές. 
Οι ενηµερωµένες αυτές δηλώσεις περιελάµβαναν συνολικά 98 αλλαγές, δηλαδή σε 
ορισµένες περιπτώσεις περιείχοντο περισσότερες της µίας αλλαγής σε µία και µόνο 
ενηµέρωση.  
 
Επί της ουσίας, τα Τµήµατα (A), (∆) και (Θ) ήταν τα τµήµατα µε τις περισσότερες 
αλλαγές, µε 28, 36 και 15 τροποποιήσεις αντίστοιχα.  
 
Το κατωτέρω γράφηµα απεικονίζει την ανά τµήµα κατανοµή όλων των 
τροποποιήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους7

. 
 
 

 
 
 

 

2.6 Αιτήσεις καθοδήγησης 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Κώδικα ∆εοντολογίας, η συµβουλευτική 
επιτροπή έλαβε και απάντησε σε 50 ερωτήσεις συνολικά, οι οποίες περιλαµβάνονταν 
σε 32 συνολικά αιτήσεις καθοδήγησης βουλευτών. Η αριθµητική διαφορά εξηγείται 
από το γεγονός ότι ορισµένες αιτήσεις καθοδήγησης περιείχαν περισσότερες της µιας 
ερωτήσεις. 
 
Οι περισσότερες ερωτήσεις/αιτήσεις υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο (11 
ερωτήσεις/αιτήσεις), και τον Μάρτιο (17 ερωτήσεις/αιτήσεις), δηλαδή σε συνδυασµό 
µε την προθεσµία της 30ής Μαρτίου για την υποβολή της πρώτης δήλωσης 
οικονοµικών συµφερόντων. 
 

                                                 
7 Κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις βουλευτές υπέβαλαν τη δήλωσή τους αρχικά στη µητρική τους 
γλώσσα και στη συνέχεια στα αγγλικά· συνεπώς, οι αντίστοιχες τροποποιήσεις επισηµαίνονται στο 
γράφηµα µε την ένδειξη «Ν/Α». 
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Η πλέον συχνά υποβληθείσα ερώτηση (18 φορές) αφορούσε διευκρινίσεις σχετικά µε 
την τριετή περίοδο που αναφέρεται στο Τµήµα (Α) της δήλωσης. Ορισµένες αιτήσεις 
ήταν γενικού χαρακτήρα και εποµένως δεν µπορούν να συνδεθούν µε συγκεκριµένο 
Τµήµα της δήλωσης· π.χ. το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να δηλώνονται τα 
µακροπρόθεσµα οµόλογα δηµοσίου και τα εισοδήµατα από οργανισµούς συλλογικών 
επενδύσεων που δεν επιτρέπουν τον εντοπισµό περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εδοµένου ότι οι ερωτήσεις/αιτήσεις των βουλευτών προς τη συµβουλευτική 
επιτροπή υποβάλλονται εµπιστευτικά, δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν περαιτέρω 
λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο τους περιεχόµενο στην ετήσια έκθεση. 
 
∆ύο αιτήσεις αφορούσαν την πιθανή ασυµβατότητα άλλου αξιώµατος µε την εντολή 
του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ∆εδοµένου ότι το ζήτηµα αυτό 
εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Νοµικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και όχι της 
συµβουλευτικής επιτροπής, οι δύο αυτές ερωτήσεις επισηµάνθηκαν µε N/A στον 
κατωτέρω πίνακα. 
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2.7 Αξιολόγηση εικαζόµενης παράβασης 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους, παραπέµφθηκε στη συµβουλευτική επιτροπή από τον 
Πρόεδρο µία υπόθεση εικαζόµενης παράβασης του Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του Κώδικα ∆εοντολογίας. Η παραποµπή, που έγινε στις 24 Μαΐου, 
αφορούσε έναν βουλευτή που δεν είχε αναφέρει στη δήλωση οικονοµικών 
συµφερόντων του δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών που είχε λάβει ως αµοιβή όταν 
ήταν µέλος του διοικητικού συµβουλίου εταιρείας.  
 
Η συµβουλευτική επιτροπή όρισε ως εισηγητή τον κ. Sajjad KARIM (ECR). Αφού 
εξέτασε τα πραγµατικά γεγονότα της υπόθεσης και άκουσε τον βουλευτή, η 
συµβουλευτική επιτροπή αποφάσισε, στις 11 Ιουλίου, να συστήσει στον Πρόεδρο να 
µην αναλάβει περαιτέρω δράση σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Κώδικα, 
αλλά συνέστησε ωστόσο να καλέσει ο Πρόεδρος τον βουλευτή να υποβάλει 
αναθεωρηµένη δήλωση οικονοµικών συµφερόντων.  
 
Η συµβουλευτική επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ο Κώδικας ∆εοντολογίας 
τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα και ότι η έλλειψη πείρας ενδέχεται να οδηγήσει σε 
διαφορές ως προς τον τρόπο ερµηνείας και εφαρµογής αυτού από τους βουλευτές. 
∆ιαπίστωσε επίσης ότι υφίστανται διαφορές µεταξύ των διαφόρων γλωσσικών 
εκδόσεων του άρθρου 4 του Κώδικα ∆εοντολογίας ιδίως όσον αφορά το στοιχείο στ) 
του άρθρου 4 παράγραφος 2, οι οποίες µπορούν να εµποδίσουν την ενιαία εφαρµογή 
των διατάξεών του.  
 
Η συµβουλευτική επιτροπή επισήµανε ότι η ιδιότητα του βουλευτή ως µέλους 
διοικητικού συµβουλίου, και η αµοιβή που συνδέεται µε την ιδιότητα αυτή, είχαν 
δηλωθεί ορθά στη δήλωση οικονοµικών συµφερόντων του βουλευτή.  
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Η συµβουλευτική επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι το πεδίο εφαρµογής του στοιχείου 
στ) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κώδικα ∆εοντολογίας υπό την παρούσα του 
διατύπωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει το σύστηµα των δικαιωµάτων 
προαίρεσης µετοχών από το οποίο είχε ωφεληθεί ο βουλευτής ως µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου. Ωστόσο, η συµβουλευτική επιτροπή έκρινε ότι το στοιχείο 
η) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κώδικα ∆εοντολογίας δεν αποκλείει τα ιδιωτικά 
περιουσιακά στοιχεία από το πεδίο του όρου «οικονοµικά συµφέροντα» στο βαθµό 
που πρόκειται για οικονοµικά συµφέροντα τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν την 
εκτέλεση των καθηκόντων του βουλευτή, και ότι κατά συνέπεια, τα δικαιώµατα 
προαίρεσης µετοχών συνιστούν οικονοµικό συµφέρον το οποίο ενδέχεται να 
επηρεάσει βουλευτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  
 
Αυτό οδήγησε την συµβουλευτική επιτροπή στο συµπέρασµα ότι ο ενεχόµενος 
βουλευτής, υπό το φως των αρχών της διαφάνειας στις οποίες βασίζεται ο Κώδικας 
∆εοντολογίας, θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόµενο να δηλώσει τα εναποµένοντα 
δικαιώµατά του προαίρεσης µετοχών στο Τµήµα (H) της δήλωσης οικονοµικών 
συµφερόντων. 
 
Η συµβουλευτική επιτροπή επεσήµανε επίσης ότι δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών 
που χορηγούνται ως µέρος ή µορφή αµοιβής θα πρέπει να θεωρούνται και να 
δηλώνονται ως εισόδηµα των βουλευτών η αξία του οποίου εξαρτάται από την αξία 
της µετοχής κατά την ηµέρα της µεταβίβασης των σχετικών δικαιωµάτων στον 
δικαιούχο. Αυτό σηµαίνει ότι η κατηγορία εισοδήµατος στο Τµήµα (Α) της δήλωσης 
οικονοµικών συµφερόντων πρέπει να αντιστοιχεί στην εισπραχθείσα αµοιβή, 
ανεξάρτητα από τη µορφή αυτής, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων 
προαίρεσης µετοχών ή άλλων µεταγενέστερων δικαιωµάτων είτε ρευστοποιούνται 
είτε όχι. 
 
Ο Πρόεδρος έλαβε απόφαση σύµφωνη µε τη σύσταση της συµβουλευτικής επιτροπής 
και ο βουλευτής υπέβαλε αναθεωρηµένη δήλωση στον Πρόεδρο στις 3 Οκτωβρίου 
(εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της απόφασης του Προέδρου, αφαιρουµένων 
των διακοπών του Αυγούστου του Κοινοβουλίου). 
 
 
2.8 Οδηγός χρήστη 

 
Ένα από τα κύρια καθήκοντα της συµβουλευτικής επιτροπής είναι η παροχή 
συµβουλών και πληροφοριών στους βουλευτές σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του 
Κώδικα ∆εοντολογίας προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η 
αποτελεσµατικότητα. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η συµβουλευτική επιτροπή κατά 
τη διάρκεια του έτους δηµιούργησε προοδευτικά µια διεξοδική δέσµη πρακτικών 
κατευθυντήριων γραµµών µε βάση: 
 

• το περιεχόµενο της καθοδήγησης που είχε παρασχεθεί στους βουλευτές 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Κώδικα ∆εοντολογίας· 

 
• την εικαζόµενη παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας η οποία είχε 

παραπεµφθεί σε αυτήν από τον Πρόεδρο· 
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• τις πρακτικές και τις αναλύσεις της ίδιας της συµβουλευτικής επιτροπής. 

 
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές συγκεντρώθηκαν σε οδηγό χρήστη µε σκοπό να 
διευκολυνθεί η ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντολογίας και η 
συµπλήρωση της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων.  
 
Ο οδηγός χρήστη παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε διάφορες διατάξεις του Κώδικα 
∆εοντολογίας και της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων. 
 
Ο οδηγός χρήστη δηµοσιεύεται στον ιστότοπο Europarl8 καθώς και σε έντυπη µορφή 
σε όλες τις επίσηµες γλώσσες.  
 
3 ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
3.1 Η Οµάδα Εργασίας του Προεδρείου για τον Κώδικα ∆εοντολογίας των 

Βουλευτών 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κώδικα ∆εοντολογίας, το Προεδρείο θεσπίζει µέτρα 
εφαρµογής του Κώδικα ∆εοντολογίας.  
 
Στις 13 Ιουλίου ο Πρόεδρος κάλεσε τον Αντιπρόεδρο Wieland (PPΕ, Γερµανία), ως 
Αντιπρόεδρο αρµόδιο για θέµατα διαφάνειας, να υποβάλει – από κοινού µε τους 
Αντιπροέδρους Ποδηµατά (S&D, Ελλάδα), Durant (Verts/ALE, Βέλγιο), Alvaro 
(ALDE, Γερµανία) και Vlasák (ECR, Τσεχική ∆ηµοκρατία) τον Κοσµήτορα Maštálka 
(GUE/NGL, Τσεχική ∆ηµοκρατία) που εκπροσωπούσε το Σώµα των Κοσµητόρων – 
πρόταση για µια πλήρη δέσµη κανόνων εφαρµογής, προς έγκριση από το Προεδρείο. 
 
Η ούτω συγκροτηθείσα οµάδα εργασίας του Προεδρείου εξετάζει µέτρα εφαρµογής 
σχετικά µε το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 9 του Κώδικα ∆εοντολογίας, 
καθώς και προσαρµογές στο περιεχόµενο του έντυπου της δήλωσης οικονοµικών 
συµφερόντων. Η οµάδα εργασίας του Προεδρείου αναµένεται να έχει ολοκληρώσει 
το έργο της τον Φεβρουάριο του 2013. 
 
 

4 ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
 
4.1 Ψηφιακές δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων 

 

Επί του παρόντος οι βουλευτές οφείλουν να συµπληρώνουν τις δηλώσεις 
οικονοµικών συµφερόντων τους σε χαρτί. 
 
Οι διοικητικές διαδικασίες θα βελτιωθούν ως αποτέλεσµα της τεχνικής εξέλιξης των 
απαραίτητων εργαλείων πληροφορικής. Ως ένα πρώτο βήµα, οι βουλευτές θα 
υποχρεούνται να συµπληρώνουν µόνο το/τα τµήµα/τµήµατα του εντύπου που 
πρόκειται να ενηµερωθούν. Απαιτείται περαιτέρω τεχνική εξέλιξη προκειµένου να 
παρασχεθεί στους βουλευτές η δυνατότητα να συµπληρώνουν, υπογράφουν και 

                                                 
8 http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc  
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υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Η τεχνική αυτή εξέλιξη 
αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή εγκαίρως πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014. 
   
 
4.2 Προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας 

 
Από τότε που τέθηκε σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου 2012, ο Κώδικας ∆εοντολογίας, η 
συµβουλευτική επιτροπή απέκτησε κάποια πείρα στην πρακτική εφαρµογή του 
Κώδικα. Πενήντα ερωτήσεις από ΒΕΚ, µία σύσταση προς τον Πρόεδρο µετά από εκ 
µέρους του παραποµπή και διεξοδική ανάλυση από τη συµβουλευτική επιτροπή 
ανέδειξαν ορισµένες αοριστίες και ανακολουθίες στον ίδιο τον Κώδικα, καθώς και µε 
την εφαρµογή του.  
 
Η συµβουλευτική επιτροπή αισθάνεται υποχρεωµένη να αναφέρει κάθε πρόβληµα ή 
δυνητικό πρόβληµα που υφίσταται ή θα µπορούσε να ανακύψει, καθώς και να 
µελετήσει πιθανές βελτιώσεις.  
 
Για παράδειγµα, οι διατάξεις στο άρθρο 3 σχετικά µε τις συγκρούσεις συµφερόντων 
αναφέρουν ότι οι βουλευτές που δεν είναι σε θέση να επιλύσουν παρόµοια 
σύγκρουση υποχρεούνται να αναφέρουν αυτό γραπτώς στον Πρόεδρο. Η 
συµβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να λαµβάνει γνώση των πληροφοριών αυτών, 
αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιος επίσηµος µηχανισµός που να διασφαλίζει 
ότι οι πληροφορίες αυτές περιέρχονται σε γνώση της συµβουλευτικής επιτροπής. 
 
Εξάλλου, οι βουλευτές που αντιµετωπίζουν υπάρχουσα ή δυνητική σύγκρουση 
συµφερόντων σε σχέση µε θέµα που εξετάζεται, η οποία δεν προκύπτει από τη 
δήλωση οικονοµικών συµφερόντων τους, οφείλουν να τη γνωστοποιούν γραπτώς ή 
προφορικώς στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια των σχετικών κοινοβουλευτικών 
διαδικασιών, προτού λάβουν τον λόγο ή συµµετάσχουν σε ψηφοφορία στην 
ολοµέλεια ή σε ένα από τα όργανα του Κοινοβουλίου, ή στην περίπτωση που 
προταθούν ως εισηγητές. Η συµβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να λαµβάνει γνώση 
των πληροφοριών αυτών, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιος επίσηµος 
µηχανισµός που να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές περιέρχονται σε γνώση της 
συµβουλευτικής επιτροπής. 
 
Η δήλωση οικονοµικών συµφερόντων των βουλευτών στο άρθρο 4 αποτελεί έναν 
άλλον τοµέα στον οποίο η συµβουλευτική επιτροπή διαπίστωσε αοριστίες και 
περιθώριο βελτιώσεων.  
 
Ειδικότερα, το στοιχείο β) του άρθρου 4 παράγραφος 2 αναφέρει ότι οι βουλευτές 
υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε µισθό που λαµβάνουν για την άσκηση εντολής σε 
άλλο κοινοβούλιο. Η διατύπωση αυτή υπογραµµίζει περισσότερο τον µισθό και 
λιγότερο την εντολή, η οποία ωστόσο µπορεί από µόνη της να δηµιουργήσει µια 
υπάρχουσα ή δυνητική σύγκρουση συµφερόντων, δηλαδή, το στοιχείο που πρέπει να 
δηλωθεί θα πρέπει πρωτίστως να είναι η εντολή παρά ο µισθός αυτός καθαυτός. 
Εξάλλου, σύγκρουση συµφερόντων που ανακύπτει από εντολή µπορεί εξίσου να είναι 
υπάρχουσα ή δυνητική είτε η εντολή ασκείται, για παράδειγµα, σε δηµοτικό 
συµβούλιο, είτε σε περιφερειακή συνέλευση ή σε διορισµένη άνω βουλή· ορισµένα 
από τα αξιώµατα αυτά ενδέχεται να είναι άµισθα. Επί του παρόντος δεν είναι σαφές 
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στους βουλευτές που κατέχουν ανάλογες εντολές µε ποιο τρόπο και σε ποιο σηµείο 
οφείλουν να τις δηλώσουν. 
 
Όσον αφορά την υποχρέωση των βουλευτών που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του 

άρθρου 4 παράγραφος 2 να δηλώνουν, µεταξύ άλλων, «οποιαδήποτε άλλη σχετική 

εξωτερική δραστηριότητα», πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος «σχετική» δεν έχει 
µεταφρασθεί σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις του Κώδικα. 
 
Το στοιχείο ε) του άρθρου 4 παράγραφος 2 προβλέπει ένα ετήσιο κατώτατο όριο 
ύψους 5.000 ευρώ όσον αφορά τη δήλωση περιστασιακών αµειβόµενων 
δραστηριοτήτων. Αυτό δεν συνάδει µε την γενική αρχή των τακτικών ενηµερώσεων 
της δήλωσης. Επίσης, το κατώτατο αυτό όριο θα πρέπει κατά προτίµηση να 
ευθυγραµµίζεται µε το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 
παράγραφος 2 για τη δήλωση των τακτικών εισοδηµάτων από επαγγελµατικές 
δραστηριότητες ή σε συµµετοχές σε συµβούλια (δηλαδή 500 ευρώ µηνιαίως), καθώς 
και µε τις αρχές που διέπουν τη δήλωση αυτών. Αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση του 
συνολικού ετήσιου ποσού σε 6.000 ευρώ και σε αντίστοιχη καθιέρωση ενός 
κατώτατου ορίου 500 ευρώ. Αυτό θα αποτελούσε µια ευπρόσδεκτη διευκρίνιση για 
τους ενεχόµενους βουλευτές 
 
Η πρόσφατη πρακτική που ακολουθείται σε διάφορες υποθέσεις έχει καταδείξει ότι η 
έννοια του όρου «συµµετοχή» στο στοιχείο στ) του άρθρου 4 παράγραφος 2 

ενδέχεται να µην είναι προφανής. Αυτό εµφαίνεται επίσης από τις διαφορετικές 
µεταφράσεις του όρου αυτού στις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις του Κώδικα. Ως εκ 
τούτου θα πρέπει ίσως να εξετασθεί ένας ποιος στενός ορισµός των εννοιών που 
ενδέχεται να αποδίδει ο όρος αυτός. 
 
Επίσης, η αµοιβή για απασχολήσεις, δραστηριότητες ή συµµετοχές σε συµβούλια που 
κατά τα άλλα δηλώνονται µπορεί να λαµβάνει ορισµένες φορές τη µορφή 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ορισµένα από αυτά, ιδίως εκείνα που περιλαµβάνουν 
µεταγενέστερα δικαιώµατα (για παράδειγµα, δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών ή 
συνταξιοδοτικές συµφωνίες), δεν καλύπτονται προδήλως ούτε από τον όρο 
«συµµετοχή», ούτε από έναν ποιο στενό ορισµό. Θα χρειαστεί ένας επιπρόσθετος 
ορισµός προκειµένου να καλυφθεί η αµοιβή µέσω των χρηµατοοικονοµικών αυτών 
µέσων.  
 
Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί το ενδεχόµενο να αφαιρεθούν τα δύο κριτήρια των 
«δυνητικών επιπτώσεων επί της δηµόσιας πολιτικής» και της « σηµαντικής επιρροής». 
Μια ουδέτερη αναφορά νοµικών και οικονοµικών γεγονότων θα παρείχε τις ίδιες 
πληροφορίες, και θα διευκόλυνε τους βουλευτές µε τη διασφάλιση µεγαλύτερης 
σαφήνειας και βεβαιότητας δικαίου. 
 
Η ισχύουσα διατύπωση του στοιχείου η) του άρθρου 4 παράγραφος 2, σύµφωνα µε 
την οποία οι βουλευτές οφείλουν να δηλώνουν οποιαδήποτε άλλα οικονοµικά 
συµφέροντα που µπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
αποκλείει όλα τα συµφέροντα που δεν είναι οικονοµικά, αλλά που ενδέχεται ωστόσο 
να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των βουλευτών, δηλαδή που ενδέχεται 
να συγκρούονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κώδικα. Συνεπώς, θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόµενο να ευθυγραµµισθεί η εν λόγω διατύπωση περισσότερο µε το 
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3. 
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Η προσαρµοσµένη αυτή διατύπωση του στοιχείου η) του άρθρου 4 παράγραφος 2 θα 
καθιστούσε περιττό το Τµήµα (Θ) της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων 
δεδοµένου ότι οι σχετικές «συµπληρωµατικές πληροφορίες» που θα µπορούσαν να 
δώσουν οι βουλευτές στο Τµήµα αυτό θα έχουν ήδη καλυφθεί. 
 
Το άρθρο 4 παράγραφος 4 το οποίο απαγορεύει στους βουλευτές να εκλέγονται ή να 
διορίζονται σε επίσηµα αξιώµατα του Κοινοβουλίου εάν δεν έχουν υποβάλει τη 
δήλωση οικονοµικών συµφερόντων τους, δεν λαµβάνει επαρκώς υπόψη καταστάσεις 
στις οποίες οι βουλευτές έχουν υποβάλει δήλωση, αλλά δεν τήρησαν την υποχρέωσή 
τους να προβούν στις απαραίτητες ενηµερώσεις εντός των καθορισµένων 
προθεσµιών· δεν λαµβάνει επίσης υπόψη καταστάσεις στις οποίες οι βουλευτές έχουν 
υποβάλει ελλιπείς ή ανακριβείς δηλώσεις συµφερόντων. 
 
Όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 1 σχετικά µε δώρα ή παρόµοιες παροχές, η 
ισχύουσα διατύπωση «απέχουν από» θα µπορούσε εσφαλµένα να εκληφθεί ότι αφήνει 
ένα ορισµένο περιθώριο εκτίµησης, και όχι ότι συνιστά τη σκοπούµενη αυστηρή 
απαγόρευση της αποδοχής δώρων ή παρόµοιων παροχών αξίας µεγαλύτερης των 150 
ευρώ. 
 
∆εδοµένου ότι η συµβουλευτική επιτροπή συγκροτήθηκε µε τη θέση σε εφαρµογή 
του Κώδικα, η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 1 που καθορίζει ότι «θεσπίζεται» 
συµβουλευτική επιτροπή είναι απαρχαιωµένη. Θα ήταν πλέον σκόπιµο να 
καθορισθούν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της συµβουλευτικής επιτροπής. 
 
Όσον αφορά την καθοδήγηση στην ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων του 
Κώδικα ∆εοντολογίας, η ισχύουσα προθεσµία των 30 ηµερολογιακών ηµερών που 
καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 δεν ευθυγραµµίζεται µε τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παράγραφος 1, το οποίο απλώς προβλέπει µια προθεσµία 30 ηµερών - όχι 
«ηµερολογιακών ηµερών» - για την υποβολή και τις ενηµερώσεις της δήλωσης 
οικονοµικών συµφερόντων. Θα θεωρηθεί πρόοδος µια συνεπής χρήση της έκφρασης 
– παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος των 
κοινοβουλευτικών διακοπών για τη συµβουλευτική επιτροπή όπως συµβαίνει µε τους 
βουλευτές. 
 
Όσον αφορά την ετήσια έκθεση, το άρθρο 7 παράγραφος 6 αναφέρει απλώς ότι η 
έκθεση αυτή πρέπει να δηµοσιεύεται, χωρίς να καθορίζει συγκεκριµένο αποδέκτη. 
Επίσης, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η ετήσια έκθεση αντικατοπτρίζει σωστά το 
έργο της συµβουλευτικής επιτροπής όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές 
της σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1, τα εν λόγω καθήκοντα και αρµοδιότητες 
θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση. 
 
Όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία για την αξιολόγηση εικαζόµενης 
παράβασης από βουλευτή του Κώδικα ∆εοντολογίας, δεν είναι σαφές, λόγω της 
ισχύουσας διατύπωσης του άρθρου 8 παράγραφος 2, κατά πόσον επιδιώκεται η 
τήρηση της αρχής της ορθής διαδικασίας. Η διαδικαστική δικαιοσύνη θα πρέπει να 
διασφαλίζεται και όλοι οι βουλευτές που εµπλέκονται σε υπόθεση εικαζόµενης 
παράβασης του Κώδικα θα πρέπει να ειδοποιούνται και να παρέχεται σε αυτούς το 
δικαίωµα σε δίκαιη ακρόαση. Η ισχύουσα διατύπωση δεν εξασφαλίζει σαφώς αυτό. 
Επίσης, συνεπεία του άρθρου 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, θα µπορούσε να 
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εξετασθεί κατά πόσο η συµβουλευτική επιτροπή θα µπορούσε να έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει συµβουλές στον Πρόεδρο σχετικά µε ενδεχόµενη ανάληψη δράσης πέραν 
της σύστασης καθεαυτής. 
 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Κώδικας επί του παρόντος δεν λαµβάνει υπόψη 
καταστάσεις που αφορούν οικονοµικά συµφέροντα ή συγκρούσεις συµφερόντων του 
Προέδρου. Θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόµενο να καθορισθεί µια εναλλακτική 
αρχή σε σχετικά άρθρα όσον αφορά τον Πρόεδρο, προκειµένου να αποτρέπονται 
καταστάσεις υπάρχουσας ή δυνητικής ζηµίας εκ µέρους ενός Προέδρου. 
 
 
 
5 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
5.1 Ειδικός ιστότοπος 

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας και τις δραστηριότητες 
της συµβουλευτικής επιτροπής µπορούν να αναζητηθούν σήµερα στον ιστότοπο 
Europarl, στη γενική του σελίδα που είναι αφιερωµένη στους βουλευτές9.  
 
Κατά τη στιγµή της έγκρισης της παρούσας έκθεσης, η γραµµατεία της 
συµβουλευτικής επιτροπής εκπονεί έναν χάρτη πορείας ο οποίος ενδεχοµένως θα 
επιτρέψει να βελτιωθούν το περιεχόµενο, η θέση, η προβολή και η ανιχνευσιµότητα 
πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διαφάνεια στον ιστότοπο Europarl. 
 
5.2 Γραµµατεία της συµβουλευτικής επιτροπής 
 
Η Μονάδα ∆ιαχείρισης Θεµάτων Βουλευτών (που εδρεύει στις Βρυξέλλες και στο 
Λουξεµβούργο) της Γ∆ Προεδρίας ασκεί καθήκοντα γραµµατείας της 
συµβουλευτικής επιτροπής. 
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9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html  


