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ĮŽANGA 
 
 
 
Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais 
7 straipsnio 6 dalyje (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių I priedas) nustatyta, kad 
„Patariamasis komitetas skelbia metinę darbo ataskaitą“. 
 
Pirmoji metin÷ Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto ataskaita apima 
laikotarpį nuo 2012 m. kovo 7 d. (kai komitetas buvo sudarytas) iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir 
Komitetas ją pri÷m÷ 2013 m. vasario 19 d. 
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Santrauka 
 
Patariamojo komiteto užduotis – Parlamento Pirmininko prašymu vertinti tariamo 
kodekso normų pažeidimo atvejus ir teikti Parlamento nariams kodekso aiškinimo ir 
taikymo rekomendacijas. Parlamento narių prašymai nagrin÷jami konfidencialiai ir 
Parlamento nariai turi teisę pasikliauti rekomendacijomis, kurios visada pateikiamos 
per 30 dienų. 
 
2012 m. Patariamasis komitetas pateik÷ Pirmininkui vieną rekomendaciją d÷l galimo 
elgesio kodekso pažeidimo ir suteik÷ patarimus EP nariams iš viso d÷l 50 klausimų. 
Dažniausiai užduodami klausimai buvo susiję su privaloma finansinių interesų 
deklaracija ir išaiškinimais, kaip reikia suprasti trijų metų laikotarpį, kurio atžvilgiu 
Parlamento nariai turi pateikti informaciją apie ankstesnes pareigas ir narystę 
valdybose. 
 
74 Parlamento nariai pateik÷ 79 atnaujintas deklaracijas. Šiose atnaujintose 
deklaracijose buvo iš viso 98 pakeitimai, t. y. kai kuriais atvejais vieno atnaujinimo 
metu padaryta daugiau nei vienas pakeitimas. 
 
Gairių, pateikimo ir atnaujinimų procedūros parod÷, kad esama tam tikro 
nenuoseklumo ir pačiame kodekse, ir susijusio su jo taikymu. Kadangi Patariamasis 
komitetas mano esąs įpareigotas pranešti apie visas problemas arba potencialias 
problemas, kurių esama arba kurių gali kilti, taip pat pagalvoti apie galimus 
patobulinimus, metin÷je ataskaitoje pateikiama pasiūlymų d÷l galimo elgesio kodekso 
patobulinimo.  
 
Metin÷ ataskaita rodo, kad vienintelis kelias į atvirumą ir etiką yra ateityje, tačiau 
Parlamentas tur÷tų stengtis geriau parodyti piliečiams tai, kas atlikta, pavyzdžiui, 
suteikdamas galimybę geriau skelbti internete EP narių deklaracijas. 
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1 BENDRA INFORMACIJA 
 
1.1 Pagrindiniai elgesio kodekso principai 
 
1.1.1 Parlamento narių pareigos  
 
Elgesio kodeksas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. Jame nustatyta, kad Parlamento nariai veikia 
tik viešojo intereso labui ir savo veikloje laikosi tokių pagrindinių principų kaip 
nesavanaudiškumas, padorumas, skaidrumas, darbštumas, garbingumas, atsakomyb÷ ir 
pagarba Parlamento reputacijai.  
 
Kodeksu pakeičiami ankstesni reikalavimai, nustatyti Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių I priede („Skaidrumas ir Parlamento narių finansiniai interesai“), tačiau kartu 
naujųjų reikalavimų apimtis platesn÷ ir nustatomi ryžtingesni tikslai skaidrumo ir etikos 
srityse. 
 
 
1.1.2 Interesų konfliktai  
 
Interesų konfliktas iškyla tada, kai asmeniniai Parlamento nario interesai gali netinkamai 
tur÷ti įtakos jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymui.  
 
Per savo kadenciją kai kurie Parlamento nariai gali patirti tikrų interesų konfliktų (t. y. įrodytą 
viešųjų ir privačiųjų interesų susikirtimą) ir (arba) galimų interesų konfliktų (t. y. pastaruoju 
atveju aplinkybes, kurias plačioji visuomen÷ gali tik suvokti kaip galinčias sukelti interesų 
konfliktą). 
 
Pagal elgesio kodeksą kiekvienam susijusiam Parlamento nariui suteikiama galimyb÷ išvengti 
bet kokių prasižengimų, nes jam suteikiamos aiškios ir paprastos elgsenos normos, kurių 
reikia laikytis. Visų pirma, Parlamento nariai privalo stengtis išspręsti šį konfliktą. Jei tai 
padaryti neįmanoma, jis privalo apie konfliktą viską ir skaidriai pranešti Parlamento 
Pirmininkui arba bet kurio Parlamento organo pirmininkui vykstant atitinkamoms Parlamento 
procedūroms. Tai padarydamas Parlamento narys apsaugo ir savo reputaciją, ir institucijos 
įvaizdį. 
 
 
1.1.3 Finansinių interesų deklaracija  
 
 
Elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „d÷l skaidrumo Europos Parlamento 
nariai asmeniškai pateikia Parlamento Pirmininkui finansinių interesų deklaraciją“. 
 
Naująją finansinių interesų deklaraciją, nustatytą pagal elgesio kodeksą1, pirmą kartą 
Parlamento nariai turi pateikti v÷liausiai 2012 m. kovo 30 d. (tai būtų įvadin÷ arba 
pereinamoji priemon÷). Toliau, po pirmosios deklaracijos, Parlamento nariai tur÷s nuolat 
atnaujinti savo deklaracijas per 30 dienų nuo bet kokių pasikeitimų datos. Taigi ankstesn÷ 
prievol÷ atnaujinti deklaraciją kartą per metus nebetaikoma. 

                                                 
1 I priedas. 
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Finansinių interesų deklaracijos skelbiamos Parlamento tinklaviet÷je kiekvieno Parlamento 
nario asmeniniame tinklalapyje.  
 
 
2 PATARIAMASIS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KLAUSIMAIS KOMITETAS  
 
2.1 Sud÷tis ir uždaviniai 
 
Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas įsteigtas pagal elgesio kodekso 
7 straipsnio 1 dalį. Pagal 7 straipsnio 2 dalį Komitetą „sudaro 5 nariai, kuriuos skiria 
Parlamento Pirmininkas savo kadencijos pradžioje iš Konstitucinių reikalų komiteto ir Teis÷s 
reikalų komiteto biurų narių ir koordinatorių, atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir 
politinę pusiausvyrą“.    
 
Patariamojo komiteto nariai yra: 
 

• Carlo CASINI (PPE, Italija); 
 
• Evelyn REGNER (S&D, Austrija); 
 
• Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Švedija); 
 
• Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Vokietija); 
 
• Sajjad KARIM (ECR, Jungtin÷ Karalyst÷). 
 

 
Pagal elgesio kodekso 7 straipsnio 3 dalį „Parlamento Pirmininkas savo kadencijos pradžioje 
taip pat paskiria atsarginius Patariamojo komiteto narius, t. y. po vieną narį kiekvienai 
frakcijai, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete“.  
 
Patariamojo komiteto atsarginiai nariai yra: 
 

• Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Čekijos Respublika); 
 
• Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italija). 

 
Patariamojo komiteto užduotis – Parlamento Pirmininko prašymu vertinti tariamo kodekso 
normų pažeidimo atvejus ir teikti Parlamento nariams kodekso aiškinimo ir taikymo 
rekomendacijas. Parlamento narių prašymai nagrin÷jami konfidencialiai ir Parlamento nariai 
turi teisę pasikliauti rekomendacijomis, kurios visada pateikiamos per 30 dienų. 
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2.2 Pirmininkavimas 
 
Kaip nustatyta elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalyje, „kiekvienas Patariamojo komiteto narys 
eina pirmininko pareigas šešis m÷nesius rotacijos tvarka“. Savo steigiamajame pos÷dyje, 
įvykusiame kovo 7 d., Patariamasis komitetas susitar÷, kad „iš esm÷s rotacija vyksta 
atsižvelgiant į Patariamąjį komitetą sudarančių narių frakcijų dydį maž÷jančia tvarka“ 2. 
 

Carlo Casini (PPE frakcija) pirmininkavo Patariamajam komitetui nuo balandžio 7 d. iki 
rugpjūčio 29 d., o Evelyn Regner (S&D) per÷m÷ šias pareigas šešių m÷nesių laikotarpiui 
2012 m. rugpjūčio 30 d.   
 
 
2.3 Darbo tvarkos taisykl÷s 
 
Savo steigiamajame pos÷dyje, vykusiame 2012 m. kovo 7 d., Patariamasis komitetas 
patvirtino vidaus Darbo tvarkos taisykles. Nuolat stengdamasis didinti savo darbo 
veiksmingumą Komitetas v÷liau pakoregavo šias taisykles savo 2012 m. spalio 9 d. pos÷dyje3. 
Taigi tarp atliktų pakeitimų buvo lingvistiniai išaiškinimai d÷l mažumos rekomendacijų, nauja 
taisykl÷ d÷l rašytin÷s procedūros, nauja taisykl÷ d÷l kvorumo, rekomendacijos Europos 
Parlamento Pirmininkui turinio išaiškinimas, teikiamas po to, kai Pirmininkas kreipiasi į 
Komitetą pagal elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą ir 8 straipsnį, taip pat 
laiko, kada turi būti priimta dabartin÷ metin÷ ataskaita, persvarstymas. 
 
Patariamasis komitetas iš esm÷s susitinka kartą per m÷nesį ir priima sprendimus bendru 
sutarimu arba, kai tai neįmanoma, savo narių balsų dauguma. Reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, 
kad kitiems sprendimams nei rekomendacija Parlamento Pirmininkui d÷l galimo elgesio 
kodekso pažeidimo, Patariamasis komitetas gali nuspręsti naudodamasis supaprastinta, 
rašytine procedūra. 
 
Be to, Patariamasis komitetas išaiškino, kad, vertindamas galimą elgesio kodekso pažeidimą, 
Patariamasis komitetas paskiria praneš÷ją, kuris turi būti ne iš tos pačios frakcijos, kurios 
narys yra svarstomasis Parlamento narys. Praneš÷jas parengia rekomendacijos projektą, 
pristatydamas bylos faktus, atitinkamo Parlamento nario pateiktus argumentus, savo šių faktų 
vertinimą ir išvadą. Šia išvada nustatoma, ar buvo pažeistas elgesio kodeksas, ar ne, ir į ją 
įtraukiama rekomendacija d÷l galimų veiksmų, kurių reikia imtis, ir rekomendacija 
Parlamento Pirmininkui d÷l galimo sprendimo. 
 
 
2.4  Pos÷džiai 2012 m. 
 
Patariamasis komitetas 2012 m., po savo kovo 7 d. steigiamojo pos÷džio, pos÷džiavo dešimt 
kartų, taigi laik÷si pos÷džių dažnumo, numatyto pagal Komiteto darbo tvarkos taisykles, ir 
sudarydamas sąlygas, kad būtų reguliariai laikomasi trisdešimties dienų termino, nustatyto 
pagal elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, atsakymų į Parlamento narių 
prašymų suteikti gaires klausimais. 

                                                 
2 Patariamojo komiteto darbo tvarkos taisyklių II priedas. Žr. 2.3 skirsnį. 
3 II priedas. 
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Patariamojo komiteto 2012 m. pos÷džių kalendorius 
 
                        Kovo 7 d., trečiadienis (steigiamasis pos÷dis) 

Kovo 13 d., antradienis, Strasbūras 
Kovo 28 d., trečiadienis 
Balandžio 25 d., trečiadienis 
Geguž÷s 30 d., trečiadienis 
Birželio 12 d., antradienis, Strasbūras 
Liepos 11 d., trečiadienis 
Rugs÷jo 18 d., antradienis4 
Spalio 9 d., antradienis 
Lapkričio 27 d., antradienis 
Gruodžio 18 d., antradienis 

 
Spalio 9 d. pos÷dyje Patariamasis komitetas patvirtino savo 2013 m. pos÷džių kalendorių. 
 
                         
Patariamojo komiteto 2013 m. pos÷džių kalendorius 
 
 Sausio 22 d., antradienis 
 Vasario 19 d., antradienis 
 Kovo 19 d., antradienis5 
 Balandžio 23 d., antradienis 
 Geguž÷s 21 d., antradienis, Strasbūras 
 Birželio 18 d., antradienis 
 Liepos 10 d., trečiadienis 
 Rugs÷jo 17 d., antradienis6 
 Spalio 15 d., antradienis 
 Lapkričio 12 d., antradienis 

Gruodžio 17 d., antradienis 
 
 
 
 
2.5 Gautos finansinių interesų deklaracijos 
 
Galutinis terminas, kada einantys pareigas Parlamento nariai turi pristatyti savo naujos formos 
deklaracijas, nustatytas 2012 m. kovo 30 d.  
 
Iki to laiko savo deklaracijas pateik÷ 664 EP nariai iš 754 (t. y. 88 proc.). Iki balandžio m÷n. 
                                                 
4 Pirmininko rotacija: remiantis dabartiniu frakcijų dydžiu Evelyn Regner (S&D) perima pirmininkavimą iš 
Carlo Casini (PPE). 
5 Pirmininko rotacija: remiantis dabartiniu frakcijų dydžiu Cecilia Wikström (ALDE) perima pirmininkavimą iš 
Evelynos Regner (S&D). 
6 Pirmininko rotacija: remiantis dabartiniu frakcijų dydžiu Gerald Häfner (Verts/ALE) perima pirmininkavimą iš 
Cecilios Wikström (ALDE). 
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pabaigos visi likusieji Parlamento nariai pateik÷ savo deklaracijos formas.  
 
Didel÷ deklaracijų dalis užregistruota dvi savait÷s iki pateikimo termino, t. y. kovo 19 d. 
(17 proc.) ir kovo 26 d. (29 proc.) prasid÷jusiomis savait÷mis. Kovo m÷nesį gauta 72 proc. 
deklaracijų formų. 
 
90 EP narių (12 proc.) nesilaik÷ oficialaus termino. Vis d÷lto 73 deklaracijos, kurių trūko, 
gautos pirmąją balandžio pusę, o likusios 17 pateiktos per ateinančias dvi savaites. Nemažai 
šių deklaracijų pateikimo v÷lavimo atvejų paaiškinta tuo, kad EP nariai maždaug kovo 30 d. 
nustojo arba prad÷jo eiti pareigas.  
 
Šios metin÷s ataskaitos statistikos tikslais pažym÷ta, kad 88 deklaracijose (12 proc.) nebuvo 
kitos informacijos, išskyrus EP nario vardą ir pavardę ir pateikimo datą. D÷l to gal÷tų kilti 
klausimų, tačiau pagal elgesio kodeksą šiuo metu Patariamajam komitetui nesuteikiama 
galimybių toliau išsamiau analizuoti šias 88 deklaracijas arba imtis tolesnių veiksmų. 
Patariamasis komitetas labai pritartų, jei 2013 m. prad÷jus taikyti steb÷senos procedūras būtų 
numatytos tokios galimyb÷s. 
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D÷l bendro EP narių pateiktų deklaracijų skaičiaus reik÷tų pažym÷ti, kad jis buvo šiek tiek 
didesnis už bendrą Parlamento narių skaičių. Tai paaiškinama tuo, kad kai kurie nauji EP 
nariai prad÷jo eiti savo pareigas 2012 m. pavasarį, o kartu kai kurie Parlamento nariai iš 
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pradžių pateik÷ savo deklaracijas ir v÷liau atsistatydino. Kaip nustatyta elgesio kodekso 
4 straipsnio 1 dalyje, iš EP narių, kurie pradeda eiti savo pareigas per Parlamento kadenciją, 
reikalaujama pateikti savo deklaracijas per 30 dienų. 
 
Pagal elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalį Parlamento nariai „praneša Parlamento Pirmininkui 
apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jų deklaracijai, per 30 dienų po tokio 
pasikeitimo dienos“. 
  
Per metus 74 EP nariai pateik÷ 79 deklaracijas. Skaičių skirtumas paaiškinamas tuo, kad 
70 Parlamento narių kiekvienas pateik÷ po vieną pakeistą deklaraciją, tuo tarpu trys EP nariai 
du kartus atnaujino atitinkamas deklaracijas ir vienas EP narys atnaujino savo deklaraciją tris 
kartus. 
 
Šiose atnaujintose deklaracijose buvo iš viso 98 pakeitimai, t. y. kai kuriais atvejais vieno 
atnaujinimo metu padaryta daugiau nei vienas pakeitimas. 
 
Turinio požiūriu A ir D skirsniai buvo skirsniai, kurie buvo dažniausiai keičiami, atitinkamai 
atlikta 28, 36 ir 15 pakeitimų. 
 
Toliau esančioje diagramoje matyti visų pakeitimų, atliktų per metus, pasiskirstymas, 
pateikiamas iš eil÷s pagal skirsnius7. 
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2.6 Prašymai suteikti gaires 
 
Laikantis 7 straipsnio 4 dalies nuostatų, Patariamasis komitetas gavo iš viso 50 klausimų ir į 
juos atsak÷, šie klausimai buvo 32 EP narių prašymuose suteikti gaires. Skaičiaus skirtumai 
paaiškinami tuo, kad kai kuriuose prašymuose suteikti gaires buvo po daugiau nei vieną 
klausimą. 

                                                 
7 Per metus trys EP nariai pateik÷ pradines deklaracijas savo gimtąja kalba, v÷liau pateik÷ variantą anglų kalba; 
taigi atitinkami pakeitimai diagramoje pažym÷ti kaip „N/D“ (n÷ra duomenų) (angl. „N/A“). 
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Dauguma klausimų ir (arba) prašymų pateikta vasario (11 klausimų ir (arba) prašymų) ir 
kovo m÷n. (17 klausimų ir (arba) prašymų), t. y. jie buvo susiję su pirmosios finansinių 
interesų deklaracijos pateikimo galutiniu terminu – kovo 30 d. 
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Dažniausiai keliamas klausimas (18 kartų) susijęs su išaiškinimais d÷l trejų metų laikotarpio, 
minimo deklaracijos A skirsnyje. Kai kurie prašymai buvo bendri ir tod÷l negali būti 
priskiriami konkrečiam deklaracijos skirsniui, pvz., faktas, kad nereikia deklaruoti ilgalaikių 
iždo obligacijų ir kolektyvinio investavimo priemonių, kurių pagrindą sudarančio turto 
nustatyti negalima. 
 
Kadangi Parlamento narių klausimai ir (arba) prašymai Patariamajam komitetui pateikti 
konfidencialiai, šioje metin÷je ataskaitoje negalima pateikti smulkesnių detalių apie jų 
konkretų turinį. 
 
Du prašymai buvo susiję su galimu kitų pareigų nesuderinamumu su Europos Parlamento 
nario įgaliojimais. Kadangi ši problema priskiriama Parlamento teis÷s tarnybos, o ne 
Patariamojo komiteto kompetencijai, min÷ti du klausimai toliau pateikiamoje diagramoje 
pažym÷ti įrašu „N/D“ (n÷ra duomenų). 
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2.7 Galimo pažeidimo vertinimas 
 
Per šiuos metus Parlamento Pirmininkas, remdamasis elgesio kodekso 8 straipsnio 1 dalimi, 
pateik÷ Patariamajam komitetui vieną galimo kodekso pažeidimo atvejį. Prašymas, pateiktas 
geguž÷s 24 d., buvo susijęs su EP nariu, kuris savo finansinių interesų deklaracijoje 
nepažym÷jo akcijų pasirinkimo sandorio, akcijos buvo gautos kaip atlygis už darbą, atliktą 
vykdant bendrov÷s valdybos nario pareigas.  
 
Patariamasis komitetas paskyr÷ praneš÷ju Sajjadą KARIMĄ (ECR frakcija). Išnagrin÷jęs 
bylos faktus ir išklausęs Parlamento narį, birželio 11 d. Patariamasis komitetas nusprend÷ 
rekomenduoti Pirmininkui nesiimti tolesnių veiksmų pagal kodekso 8 straipsnio 3 dalį, tačiau 
rekomendavo Pirmininkui paraginti EP narį pateikti peržiūr÷tą finansinių interesų deklaraciją.  
 
Patariamasis komitetas laik÷si nuomon÷s, kad dar nedaug laiko pra÷jo nuo elgesio kodekso 
įsigaliojimo, taigi d÷l patirties trūkumo EP nariai gali skirtingai jį aiškinti ir taikyti. Komitetas 
taip pat nustat÷, kad esama neatitikimų tarp elgesio kodekso 4 straipsnio variantų įvairiomis 
kalbomis, ypač susijusių su 4 straipsnio 2 dalies f punktu, ir d÷l to gali kilti sunkumų vienodo 
šio punkto nuostatų taikymo klausimu.  
 
Patariamasis komitetas pažym÷jo, kad EP nario dalyvavimas valdyboje ir atlygis, susijęs su 
šia naryste, buvo teisingai deklaruoti jo finansinių interesų deklaracijoje.  
 
Patariamasis komitetas taip pat nustat÷, kad negali būti laikoma, jog dabartin÷ elgesio 
kodekso 4 straipsnio 2 dalies f punkto formuluot÷ apima akcijų pasirinkimo sandorių sistemą, 
kuria pasinaudojo EP narys kaip bendrov÷s valdybos narys. Vis d÷lto Patariamasis komitetas 
laik÷si nuomon÷s, kad elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies h punkte nenumatoma jokių 
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išimčių, kuriomis sąvokos „finansiniai interesai“ apibr÷žtis netaikoma privačiam turtui, jeigu 
jis gali daryti įtaką Parlamento nario pareigų vykdymui, taigi atitinkamai kodekse akcijų 
pasirinkimo sandoriai taip pat laikomi finansiniais interesais, kurie gali daryti įtaką 
Parlamento nario pareigų vykdymui.  
 
Tod÷l, Patariamasis komitetas pri÷jo išvados, kad atitinkamas EP narys, atsižvelgiant į 
skaidrumo principus, kuriais pagrįstas elgesio kodeksas, tur÷tų atsižvelgti į jam likusius akcijų 
pasirinkimo sandorius ir deklaruoti juos savo finansinių interesų deklaracijos H skirsnyje. 
 
Patariamasis komitetas taip pat atkreip÷ d÷mesį į tai, kad į akcijų pasirinkimo sandorius, 
suteiktus kaip atlyginimo dalis ar kaip atlyginimas, EP nariai privalo atsižvelgti ir deklaruoti 
kaip savo pajamas, kurių dydis priklauso nuo akcijos kainos, galiojusios tą dieną, kai 
sandoriai buvo pervesti gav÷jui. Tai reiškia, kad pajamų kategorija pagal finansinių interesų 
deklaracijos A skirsnį turi atitikti gautą atlyginimą, nesvarbu, kokia forma tas atlyginimas 
gautas, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius arba kitas atid÷tas teises, nesvarbu, ar paverstas 
grynaisiais pinigais, ar nepaverstas. 
 
Pirmininkas nusprend÷ vadovaudamasis Patariamojo komiteto rekomendacija ir EP narys 
pateik÷ peržiūr÷tą deklaraciją EP Pirmininkui spalio 30 d. (per 30 dienų nuo Pirmininko 
sprendimo gavimo datos, neįskaitant Parlamento atostogų, kurios buvo rugpjūčio m÷n.). 
 
 
2.8 Naudotojo vadovas 
 
Viena iš pagrindinių Patariamojo komiteto užduočių – konsultuoti ir informuoti EP narius 
apie tai, kaip naudotis elgesio kodeksu siekiant padidinti skaidrumą, patikimumą ir 
veiksmingumą. Per metus, dirbdamas šį darbą, Patariamasis komitetas nuolat kūr÷ išsamų 
praktinių gairių rinkinį, pagrįstą: 
 

• gairių turiniu, kuris buvo pateiktas EP nariams vadovaujantis elgesio kodekso 
7 straipsnio 4 dalimi; 

 
• galimu elgesio kodekso pažeidimu, apie kurį Komitetui praneš÷ Pirmininkas; 

 
• Patariamojo komiteto praktika ir analize. 

 
Pagal gaires buvo sudarytas Naudotojo vadovas, kurio tikslas – palengvinti tinkamą elgesio 
kodekso aiškinimą ir taikymą ir finansinių interesų deklaracijos pildymą.  
 
Naudotojo vadove pateikiami išaiškinimai, susiję su kai kuriomis elgesio kodekso 
nuostatomis ir finansinių interesų deklaracija. 
 
Naudotojo vadovas paskelbtas tinklaviet÷je „Europarl“ 8 ir spausdinta forma visomis 
oficialiosiomis kalbomis.  
 
 
                                                 
8http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.d
oc  
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3 ĮGYVENDINIMO PRIEMONöS 
 
3.1 Biuro darbo grup÷ Parlamento narių elgesio kodekso klausimais 
 
Vadovaudamasis elgesio kodekso 9 straipsniu Biuras nustato elgesio kodekso įgyvendinimo 
priemones.  
 
Liepos 13 d. EP Pirmininkas papraš÷ pirmininko pavaduotojo R. Wielando (PPE, Vokietija), 
atsakingo už skaidrumą, kartu su pirmininko pavaduotojais A. Podimata (S&D, Graikija), 
I. Durant (Verts/ALE, Belgija), A. Alvaro (ALDE, Vokietija) ir O. Vlasáku (ECR, Čekijos 
Respublika), taip pat kvestoriumi J. Maštálka (GUE/NGL, Čekijos Respublika), 
atstovaujančiu kvestorių kolegijai, pateikti pasiūlymą d÷l išsamaus įgyvendinimo taisyklių 
rinkinio, kad Biuras jį patvirtintų. 
 
Taigi sudaryta Biuro darbo grup÷ svarsto elgesio kodekso 5 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 
9 straipsnio įgyvendinimo priemones, taip pat finansinių interesų deklaracijos formos 
redakcinius pakeitimus. Tikimasi, kad Biuro darbo grup÷ baigs savo darbą 2013 m. vasario 
m÷n. 
 
 
4 ŽVILGSNIS Į ATEITĮ  
 
4.1 Skaitmenin÷s finansinių interesų deklaracijos 
 
Šiuo metu EP nariai turi užpildyti finansinių interesų deklaraciją ant popieriaus. Šios 
administracin÷s procedūros patobul÷s, kai bus techniškai parengtos reikiamos IT priemon÷s. 
Pirmuoju etapu EP nariai tur÷s pildyti tik deklaracijos formos dalis, kurias reikia atnaujinti. 
Siekiant suteikti EP nariams galimybę užpildyti, pasirašyti ir pateikti savo deklaracijas vien 
elektroniniu būdu, reikia tolesnio techninio tobulinimo. Tikimasi, kad šis techninis 
tobulinimas bus baigtas gerokai prieš 2014 m. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus. 
   
4.2 Pasiūlymai d÷l galimo elgesio kodekso tobulinimo 
 
Kadangi elgesio kodeksas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d., Patariamasis komitetas sukaup÷ tam 
tikros šio kodekso praktinio taikymo patirties. 50 EP narių klausimų, rekomendacija 
Pirmininkui po to, kai jis kreip÷si, ir išsami analiz÷, kurią atliko Patariamasis komitetas, 
atskleid÷ kai kuriuos paties kodekso ir jo taikymo neaiškumus ir prieštaravimus.  
 
Patariamasis komitetas mano privaląs pranešti apie visas problemas arba galimas problemas, 
kurių esama arba kurių gali atsirasti, taip pat apsvarstyti galimus patobulinimus.  
 
Pavyzdžiui, remiantis 3 straipsnio nuostatomis d÷l interesų konfliktų Parlamento narys, 
kuris negali pašalinti min÷to konflikto, privalo apie tai raštu pranešti Parlamento Pirmininkui. 
Patariamasis komitetas turi būti susipažinęs su šia informacija, tačiau šiuo metu n÷ra 
mechanizmo, pagal kurį būtų užtikrinama, jog min÷ta informacija pasiektų Patariamąjį 
komitetą. 
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Be to, Parlamento nariai, kurie patiria esamą arba galimą interesų konfliktą, susijusį su 
svarstomu klausimu ir kurio nematyti pagal jų finansinių interesų deklaracijas, Parlamentui 
vykdant atitinkamas procedūras privalo, prieš pareikšdami savo nuomonę, prieš balsuodami 
plenariniame pos÷dyje ar Parlamento organų pos÷džiuose arba kai jie siūlomi į praneš÷jus, 
raštu arba žodžiu pranešti apie tą galimą konfliktą atitinkamam pirmininkui. Patariamasis 
komitetas turi būti susipažinęs su šia informacija, tačiau šiuo metu n÷ra mechanizmo, pagal 
kurį būtų užtikrinama, jog min÷ta informacija pasiektų Patariamąjį komitetą. 
 
4 straipsnyje nurodyta Parlamento narių finansinių interesų deklaracija yra kita sritis, kurioje 
Patariamasis komitetas pasteb÷jo neapibr÷žtumo ir tobulinimo galimybių. 
 
Visų pirma, 4 straipsnio 2 dalies b punkte teigiama, kad EP nariai privalo deklaruoti bet 
kokį atlyginimą, kurį gauna už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente. Šia formuluote labiau 
atsižvelgiama į atlyginimą, o ne į įgaliojimus, tačiau pastarieji patys savaime gali kelti faktinį 
arba potencialų interesų konfliktą, t. y. informacija, kurią reikia deklaruoti, pirmiausia tur÷tų 
būti įgaliojimai, o ne pats atlyginimas. Be to, interesų konfliktas, atsirandantis d÷l įgaliojimų, 
gali būti faktinis arba potencialus, pavyzdžiui, tais atvejais, kai įgaliojimai suteikti miesto 
taryboje, regionin÷je asambl÷joje arba nustatytuose aukštuosiuose rūmuose, ir kai kurie iš šių 
įgaliojimų gali būti vykdomi be atlygio. Šiuo metu Parlamento nariams, kuriems suteikti tokie 
įgaliojimai, neaišku, kaip ir kur juos deklaruoti. 
 
D÷l 4 straipsnio 2 dalies d punkte nustatytos prievol÷s EP nariams deklaruoti, inter alia, 
„bet kokią kitą savo vykdomą (...) išor÷s veiklą“, reik÷tų pažym÷ti, kad ne visuose kodekso 
vertimo į skirtingas kalbas variantuose išverstas žodis „atitinkamą“ (angl. „relevant“). 
 
Pagal 4 straipsnio 2 dalies e punktą numatyta, kad nenuolatin÷s atlyginamos veiklos 
deklaravimo riba yra už šią veiklą gaunama 5 000 EUR bendra suma per metus. Tai neatitinka 
bendro principo, pagal kurį reikia reguliariai atnaujinti deklaraciją. Be to, pageidautina, kad ši 
riba atitiktų ribą, nustatytą 4 straipsnio 2 dalies a punkte d÷l nuolatin÷s profesin÷s veiklos arba 
naryst÷s deklaravimo (t. y. 500 EUR per m÷nesį), taip pat šios veiklos arba naryst÷s 
deklaravimo principus. Taip būtų galima padidinti visą per metus uždirbamą sumą iki 
6 000 EUR ir nenuolatin÷s veiklos atveju taikyti vienkartinę 500 EUR ribinę sumą. 
Atitinkami EP nariai labai palankiai vertintų tokį išaiškinimą. 
 
Iš dabartin÷s praktikos matyti, kad žodžio „dalyvavimas“, vartojamo 4 straipsnio 2 dalies 
f punkte, reikšm÷ gali nebūti savaime suprantama. Tai taip pat labai aiškiai matyti pažvelgus 
į šio žodžio vertimo įvairovę kodekso variantuose skirtingomis kalbomis. Taigi galbūt reik÷tų 
pagalvoti apie išsamesnę įvairių šio žodžio reikšmių apibr÷žtį. 
 
Taip pat atlyginimas, susijęs su profesine veikla, kita veikla arba naryste, paprastai 
deklaruojamas, kartais gali būti gaunamas finansin÷s priemon÷s forma. Kai kurios iš šių 
priemonių, ypač apimančios atid÷tas teises į išmokas (pavyzdžiui, akcijų pasirinkimo 
sandoriai arba pensijų sutartys), n÷ra akivaizdžiai apr÷piamos nei žodžiu „dalyvavimas“, nei 
išsamesne apibr÷žtimi. Reik÷tų papildomos apibr÷žties siekiant įtraukti atlyginimą, gaunamą 
pagal šias finansines priemones. 
 
Taip pat galima būtų svarstyti dviejų kriterijų, o būtent „poveikio viešajai politikai galimyb÷s“ 
ir „didel÷s įtakos“, panaikinimą. Neutraliu teisinių arba finansinių faktų konstatavimu 
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suteikiama ta pati informacija ir EP nariams lengviau pildyti deklaracijas, nes jiems 
suteikiama daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo. 
 
Į dabartinę 4 straipsnio 2 dalies h punkto formuluotę, pagal kurią Parlamento nariai privalo 
deklaruoti bet kokius kitus finansinius interesus, galinčius daryti įtaką jų pareigų vykdymui, 
neįtraukiami visi interesai, kurie n÷ra finansiniai, tačiau vis d÷lto gali daryti įtaka EP narių 
pareigų vykdymui, t. y. kurie gali sudaryti interesų konfliktą pagal kodekso 3 straipsnį. Taigi 
būtų galima labiau suderinti formuluotę su 3 straipsnio taikymo sritimi.  
 

D÷l tokios pakoreguotos 4 straipsnio 2 dalies h punkto formuluot÷s finansinių interesų 
deklaracijos I skirsnis taptų nereikalingas, nes „bet kokia papildoma informacija“, kurią EP 
nariai gali pateikti šiame skirsnyje, jau būtų įrašyta. 
 
Pagal 4 straipsnio 4 dalyje numatytą draudimą Parlamento nariams būti išrinktiems arba 
paskirtiems eiti oficialias pareigas Parlamente, jei jie nepateik÷ finansinių interesų 
deklaracijos, nepakankamai atsižvelgiama į situacijas, kai EP nariai pateik÷ deklaracijas, 
tačiau neatliko pareigos per nustatytus terminus atlikti būtiną informacijos atnaujinimą; taip 
pat neatsižvelgiama į situacijas, kai EP nariai pateik÷ neišsamias arba neteisingas finansinių 
interesų deklaracijas.  
 
D÷l 5 straipsnio 1 dalies, susijusios su dovanomis ir panašia nauda, dabartin÷ formuluot÷ 
„negali priimti“ gali būti neteisingai suprantama kaip paliekanti tam tikro laisvumo 
atsid÷kojimo atveju, užuot reiškusi ketinimą griežtai drausti priimti dovanas ar panašią naudą, 
didesnę nei 150 EUR. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad Patariamasis komitetas įsteigtas įgyvendinant kodeksą, 7 straipsnio 
1 dalies nuostata, įtvirtinanti, kad „įsteigiamas“ Patariamasis komitetas, tampa pasenusia. 
Dabar Patariamojo komiteto uždavinių ir pareigų apibr÷žimas gal÷tų būti laikomas 
tikslingesniu. 
 
D÷l elgesio kodekso aiškinimo ir įgyvendinimo gairių, dabartinis 30 kalendorinių dienų 
terminas, nustatytas 7 straipsnio 4 dalyje, neatitinka 4 straipsnio 1 dalies nuostatų, pagal 
kurias tik nurodytas 30 dienų – ne „kalendorinių dienų“ – terminas finansinių interesų 
deklaracijai pateikti ir atnaujinti. Nuoseklus išsireiškimų vartojimas – visada Patariamajam 
komitetui, kaip ir EP nariams, paliekant galimybę atsižvelgti į Parlamento darbo pertraukas – 
gal÷tų būti laikomas patobulinimu. 
 
D÷l metin÷s ataskaitos 7 straipsnio 6 dalyje tik teigiama, kad tokia ataskaita tur÷tų būti 
paskelbta ir nenurodoma jokio konkretaus adresato. Be to, siekiant užtikrinti, kad metin÷s 
ataskaitos tinkamai atspind÷tų Patariamojo komiteto darbą vykdant savo uždavinius ir 
pareigas pagal 7 straipsnio 1 dalį, čia tur÷tų gal÷tų būti pamin÷ti tie patys uždaviniai ir 
pareigos. 
 
D÷l procedūros, taikomos siekiant įvertinti įtariamą EP nario padarytą elgesio kodekso 
pažeidimą, atsižvelgiant į dabartinę 8 straipsnio 2 dalies formuluotę neaišku, ar ketinama 
laikytis tinkamo proceso principo. Reik÷tų užtikrinti procedūrinį teisingumą ir visiems EP 
nariams, kurie susiję su įtariamu kodekso pažeidimu, tur÷tų būti pranešama apie svarstymą ir 
užtikrinama teis÷ į teisingą jų klausimo nagrin÷jimą. Pagal dabartinę formuluotę tai n÷ra 
aiškiai užtikrinama. Be to, atsižvelgiant į 7 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, galima būtų 
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atsižvelgti, ar Patariamajam komitetui tur÷tų būti suteikta galimyb÷ teikti patarimą 
Pirmininkui d÷l galimų veiksmų, kurių reik÷tų imtis, kuris būtų kažkas kita nei iš esm÷s 
rekomendacija. 
 

Pagaliau reik÷tų pažym÷ti, kad kodekse šiuo metu neatsižvelgiama į situacijas, susijusias su 
Pirmininko finansiniais interesais arba interesų konfliktais. Galbūt reik÷tų pamin÷ti 
alternatyvų pavyzdį atitinkamuose straipsniuose, kuriuose aptariamas Pirmininko klausimas, 
siekiant išvengti situacijų, kai Prezidentas faktiškai arba potencialiai daro pažeidimą. 
 
 
5 ADMINISTRAVIMAS 
 
5.1 Speciali interneto svetain÷ 
 
Visa informacija, susijusi su elgesio kodeksu ir Patariamojo komiteto veikla šiuo metu 
paskelbta interneto svetain÷je „Europarl“, jos bendrajame puslapyje, skirtame EP nariams9.  
 
Vykstant šios ataskaitos patvirtinimo procesui, Patariamojo komiteto sekretoriatas rengia 
veiksmų planą, pagal kurį ilgainiui galima būtų patobulinti su skaidrumu susijusios 
informacijos, paskelbtos interneto svetain÷je „Europarl“, turinį, išd÷stymą, pastebimumą ir 
atsekamumą. 
 
5.2 Patariamojo komiteto sekretoriatas 
 
Vadovyb÷s GD Parlamento narių administracijos skyrius (įsikūręs Briuselyje ir 
Liuksemburge) atlieka Patariamojo komiteto sekretoriato funkcijas. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
European Parliament 
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members 
Rue Wiertz, 60 
ASP 6D075 
B-1047 Brussels 
Belgium 

 
 
 

 

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


