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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Κώδικα Δεοντολογίας 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 παρούσα ετήσια έκθεση για το έργο της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας
των βουλευτών καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου
2013 και εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 11 Φεβρουαρίου 2014.
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Σύνοψη

Καθήκον της συμβουλευτικής επιτροπής είναι να αξιολογεί εικαζόμενες παραβάσεις
που παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο και να καθοδηγεί τους βουλευτές
στην ερμηνεία και την εφαρμογή του Κώδικα. Τα αιτήματα των βουλευτών
εξετάζονται εμπιστευτικά και οι βουλευτές δικαιούνται να βασίζονται στην
καθοδήγηση αυτή, η οποία παρέχεται εντός 30 ημερών.

Ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον Κώδικα Δεοντολογίας ήταν η έναρξη ισχύος,
την 1η Ιουλίου 2013, των νέων μέτρων εφαρμογής που εγκρίθηκαν με απόφαση του
Προεδρείου της 15ης Απριλίου 2013. Πέραν του καθορισμού νέων προτύπων για τη
γνωστοποίηση των δώρων που λαμβάνουν οι βουλευτές που εκπροσωπούν το
Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά τους και για τις δηλώσεις παρουσίας των
βουλευτών σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους, στα εν λόγω μέτρα
εισήχθη επίσης μια διάταξη σχετικά με την παρακολούθηση των δηλώσεων
οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών.

Ως εκ τούτου, η αρμόδια διοικητική υπηρεσία διενέργησε «γενικό έλεγχο
αξιοπιστίας», σε συνέχεια του οποίου 161 βουλευτές διασαφήνισαν τις δηλώσεις
οικονομικών συμφερόντων τους.

Επιπροσθέτως, υποβλήθηκαν 285 ενημερωμένες δηλώσεις από 257 βουλευτές στο
πλαίσιο των κανονικών υποχρεώσεων ενημέρωσης. Οι ενημερωμένες αυτές δηλώσεις
περιελάμβαναν συνολικά 447 αλλαγές, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις
περιέχονταν περισσότερες της μίας αλλαγής σε μία και μόνο ενημέρωση.

Τον Δεκέμβριο του 2013 παραπέμφθηκαν στη συμβουλευτική επιτροπή από τον
Πρόεδρο εννέα υποθέσεις εικαζόμενης παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας. Η
εξέταση της συμβουλευτικής επιτροπής είναι εν εξελίξει κατά τον χρόνο δημοσίευσης
της παρούσας έκθεσης και οι συστάσεις της προς τον Πρόεδρο θα υποβληθούν πριν
από τη λήξη της 7ης νομοθετικής περιόδου.

Η έκκληση την οποία διατύπωσε η συμβουλευτική επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της
για το 2012 για βελτίωση της προβολής και της ανιχνευσιμότητας πληροφοριών που
σχετίζονται με τη διαφάνεια, οδήγησε στη δημιουργία μιας ενιαίας ιστοσελίδας με
θέμα «Δεοντολογία και Διαφάνεια» στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τον Νοέμβριο του 2013.
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1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 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 θεσμικού οργάνου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο με τον
οποίο θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουν οι βουλευτές, και περιλαμβάνει κανόνες, για
παράδειγμα, σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην βουλευτών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας υποχρεώνει τους βουλευτές να υποβάλλουν λεπτομερή
δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων.

Οι βουλευτές οφείλουν επίσης να δηλώνουν την παρουσία τους σε εκδηλώσεις που
διοργανώνονται από τρίτους.

Αυτές οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης αντικατοπτρίζουν τους απαιτητικούς κανόνες
και πρότυπα διαφάνειας που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας. Οι πληροφορίες που
παρέχονται από τους βουλευτές στις δηλώσεις τους είναι διαθέσιμες στις ατομικές
σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές οφείλουν επίσης να γνωστοποιούν τα δώρα που έλαβαν κατά την
εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου με την επίσημη ιδιότητά τους, υπό τους όρους που
περιγράφονται στα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας. Τα εν λόγω δώρα
καταγράφονται στο μητρώο δώρων.

Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλλει κύρωση σε οιονδήποτε βουλευτή εντοπίζεται να
παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η κύρωση αυτή ανακοινώνεται από τον
Πρόεδρο στην Ολομέλεια και δημοσιεύεται σε ευδιάκριτο σημείο του ιστότοπου του
Κοινοβουλίου κατά την υπόλοιπη κοινοβουλευτική περίοδο.

2 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

2.1 Σύνθεση και καθήκοντα

Η συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών θεσπίστηκε με το άρθρο 7
παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας. 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».
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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)· και

 ο κ. Sajjad KARIM (ECR, Ηνωμένο Βασίλειο).

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κώδικα Δεοντολογίας, «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 Δημοκρατία)· και

 ο κ. Francesco Enrico SPERONI (EFD, Ιταλία).

Τα καθήκοντα 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. Τα αιτήματα των βουλευτών
εξετάζονται εμπιστευτικά και οι βουλευτές δικαιούνται να βασίζονται στην
καθοδήγηση αυτή, η οποία παρέχεται εντός 30 ημερών.

2.2 Προεδρία

Όπως ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κώδικα Δεοντολογίας, «κάθε μέλος της
συμβουλευτικής επιτροπής αναλαμβάνει εκ περιτροπής την προεδρία για έξι μήνες».
Στη συνεδρίαση συγκρότησής της σε Σώμα της 7ης Μαρτίου 2012, 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»1.

Η κ. Evelyn Regner (S&D) διετέλεσε πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής από
τις 30 Αυγούστου 2012 έως τις 19 Μαρτίου 2013. Η κ. Cecilia Wikström (ALDE) την
διαδέχθηκε έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2013, οπότε ο κ. Gerald Häfner (Verts/ALE)
ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία για θητεία έξι μηνών.

1 Εσωτερικός κανονισμός της συμβουλευτικής επιτροπής, άρθρο 3.
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2.3 Συνεδριάσεις 2013

Το 2013 πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής.

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής κατά
το 2013

Τρίτη 22 Ιανουαρίου
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου
Τρίτη 19 Μαρτίου 2

Τρίτη 23 Απριλίου
Τρίτη 18 Ιουνίου
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 3

Τρίτη 15 Οκτωβρίου
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου

Στη συνεδρίασή της στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, η συμβουλευτική επιτροπή ενέκρινε
το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών της για το πρώτο εξάμηνο του 2014 έως τη
διακοπή λόγω εκλογών.

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής κατά
το 2014

(1ο εξάμηνο - λήξη της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου)

Τρίτη 21 Ιανουαρίου
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
Τρίτη 18 Μαρτίου 4

Τρίτη 15 Απριλίου

2.4 Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

Το 2013 παραπέμφθηκαν στη συμβουλευτική επιτροπή από τον Πρόεδρο εννέα
υποθέσεις εικαζόμενης παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο
8 παράγραφος 1 του Κώδικα.

Δεδομένου ότι η επίσημη διαδικασία παραπομπής έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο, η
συμβουλευτική επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει τις περιστάσεις των εν λόγω

2 Εκ περιτροπής προεδρία: η κ. Cecilia Wikström (ALDE) ανέλαβε την προεδρία διαδεχόμενη την
κ. Evelyn Regner (S&D).
3 Εκ περιτροπής προεδρία: ο κ. Gerald Häfner (Verts/ALE) ανέλαβε την προεδρία διαδεχόμενος την
κ. Cecilia Wikström (ALDE).
4 Εκ περιτροπής προεδρία: ο κ. Karim (ECR) θα αναλάβει την προεδρία διαδεχόμενος τον κ. Häfner
(Verts/ALE).
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εικαζόμενων παραβάσεων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης.
Βάσει των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τα ευρήματά της, η
συμβουλευτική επιτροπή θα διατυπώσει σύσταση προς τον Πρόεδρο σχετικά με
πιθανή απόφαση πριν από τη λήξη της 7ης νομοθετικής περιόδου.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η συμβουλευτική επιτροπή συνέχισε τις
προσπάθειές της για παροχή συνδρομής στους βουλευτές όσον αφορά την ορθή
ερμηνεία και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, μετριάζοντας παράλληλα στο
μέτρο του δυνατού τον διοικητικό φόρτο.

Καταρχάς, παρείχε καθοδήγηση σε βουλευτές, με πλήρη εμπιστευτικότητα και εντός
30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Κώδικα. Με
τον τρόπο αυτόν, συνέχισε να εμπλουτίζει τη νομολογία της. Κυρίως, αποσαφήνισε
περαιτέρω τα κριτήρια για τον καθορισμό της ύπαρξης –ή μη– πραγματικής ή
δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων σε διάφορες καταστάσεις – επί παραδείγματι,
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βουλευτές πραγματοποιούν πολιτικές εκδηλώσεις
των οποίων κατά τα άλλα η διοργάνωση και τα έξοδα καλύπτονται από τρίτους, ή
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βουλευτές λαμβάνουν στήριξη από τρίτους. Η
επιτροπή παρείχε συμβουλές στους βουλευτές σχετικά με το πώς να ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που υπέχουν κατά τρόπο λεπτομερή και διαφανή σε
παρόμοιες καταστάσεις.

Από τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής τον Μάρτιο του 2012, οι πρακτικές
κατευθυντήριες γραμμές που έχει παράσχει στους βουλευτές συγκεντρώθηκαν σε
έναν οδηγό χρήσης ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου5 σε
όλες τις επίσημες γλώσσες.

Οι απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας είναι
αυστηρές, αλλά η συμβουλευτική επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες ώστε να
διατηρήσει σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα τον διοικητικό φόρτο με τον
οποίο επιβαρύνονται οι βουλευτές. Από την 1η Ιουλίου 2013, οι βουλευτές που
επιθυμούν να τροποποιήσουν τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων τους
υποχρεούνται να συμπληρώσουν μόνο την ενότητα (ή τις ενότητες) του εντύπου που
επιθυμούν να ενημερώσουν, και όχι πλέον ολόκληρο το έντυπο: αυτό συνιστά
σημαντικό βήμα προς την απλούστευση των διαδικασιών. Τέλος, οι βουλευτές θα
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν, να υπογράφουν και να
υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Η τελευταία αυτή εξέλιξη
αποφασίστηκε από τη συμβουλευτική επιτροπή και έλαβε τη στήριξη του Προέδρου.
Αναμένεται να εφαρμοστεί μετά τις ευρωεκλογές του 2014.

Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική εξέλιξη ήταν το γεγονός ότι η συμβουλευτική
επιτροπή υποδέχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 9 Απριλίου 2013, τη
νεοδιορισθείσα υπεύθυνη για θέματα δεοντολογίας («déontologue») της γαλλικής
εθνοσυνέλευσης, κ. Noëlle Lenoir, η οποία αναζητούσε πληροφορίες σχετικά με τον
Κώδικα Δεοντολογίας και το έργο της επιτροπής. Το γεγονός ότι η κ. Lenoir επέλεξε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρώτη της διερευνητική αποστολή καταδεικνύει

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EL_def.doc
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σαφώς ότι το θεσμικό μας όργανο είναι πρωτοπόρο στην προαγωγή ενός υγιούς και
διαφανούς μοντέλου διακυβέρνησης.

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

3.1 Μέτρα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας

Στις 15 Απριλίου 2013 το Προεδρείο ενέκρινε τα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα
Δεοντολογίας. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013 –
χωρίς αναδρομική ισχύ, αποσαφηνίζοντας το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του
Κώδικα, σχετικά με τα «δώρα και παρόμοιες παροχές».

Στα μέτρα εφαρμογής ορίζεται ότι οι βουλευτές οφείλουν να γνωστοποιούν στον
Πρόεδρο οποιοδήποτε δώρο έλαβαν εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο με την επίσημη
ιδιότητά τους. Όλα τα εν λόγω δώρα αποτελούν ιδιοκτησία του Κοινοβουλίου.
Δημοσιοποιούνται σε μητρώο δώρων το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τον
αποδέκτη, την ιδιότητα υπό την οποία ο βουλευτής έλαβε το δώρο, τον δωρητή, την
ημερομηνία παραλαβής, περιγραφή και φωτογραφία του δώρου και ενδεικτική αξία
του όπως εκτιμάται από τον αποδέκτη (ανώτερη ή κατώτερη των 150 ευρώ). Το
μητρώο δώρων δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Στα μέτρα εφαρμογής ορίζεται επίσης ότι οι βουλευτές οφείλουν να δηλώνουν την
παρουσία τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους, εφόσον η επιστροφή
των δαπανών ταξιδίου, διαμονής και διαβίωσής τους ή η απευθείας καταβολή αυτών
των δαπανών καλύπτεται από τρίτους. Οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιεύονται στην
ατομική σελίδα του εκάστοτε βουλευτή στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, στα μέτρα εφαρμογής προβλέπεται μια διαδικασία παρακολούθησης των
δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών:

«Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι μία δήλωση περιέχει καταφανώς εσφαλμένες,
επιπόλαιες, δυσανάγνωστες ή ακατανόητες πληροφορίες, η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί,
εξ ονόματος του Προέδρου, γενικό έλεγχο αξιοπιστίας για λόγους διασαφήνισης εντός
μιας λογικής προθεσμίας, παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στον βουλευτή τη
δυνατότητα να αντιδράσει. Όταν ένας τέτοιος έλεγχος δεν διασαφηνίζει και συνεπώς
δεν επιλύει το ζήτημα, ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με
το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας.»

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου, ως αρμόδια υπηρεσία για τη
διενέργεια του εν λόγω γενικού ελέγχου αξιοπιστίας εξ ονόματος του Προέδρου
ορίστηκε η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών της Γενικής Διεύθυνσης
Προεδρίας.

3.2 Υποβολή δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας, οι βουλευτές
που αναλαμβάνουν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου
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υποχρεούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων τους εντός 30
ημερών. Το 2013 υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο 28 νέες δηλώσεις, εκάστη εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται για τον σκοπό αυτόν.

Επιπλέον, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται ότι 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 285 ενημερωμένες
δηλώσεις από 257 βουλευτές. Η αριθμητική αυτή διαφορά εξηγείται από το γεγονός
ότι 232 βουλευτές υπέβαλαν έκαστος μία τροποποιημένη δήλωση, ενώ 23 βουλευτές
ενημέρωσαν την αντίστοιχη δήλωσή τους δύο φορές και ένας βουλευτής ενημέρωσε
τη δήλωσή του τέσσερις φορές.

Οι ενημερωμένες αυτές δηλώσεις περιελάμβαναν συνολικά 447 αλλαγές, δηλαδή σε
ορισμένες περιπτώσεις περιέχονταν περισσότερες της μίας αλλαγής σε μία και μόνο
ενημέρωση.

Επί της ουσίας, τα τμήματα (A), (Δ) και (Θ) ήταν ως επί το πλείστον τα τμήματα με
τις περισσότερες αλλαγές, με 199, 103 και 64 τροποποιήσεις αντίστοιχα.

Ενημερώθηκαν 161 δηλώσεις ως αποτέλεσμα του γενικού ελέγχου αξιοπιστίας που
διενεργήθηκε στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας παρακολούθησης και κατά τον οποίο
ζητήθηκε επισήμως από συνολικά 183 βουλευτές να διασαφηνίσουν τις δηλώσεις
τους. Τα εν λόγω αιτήματα υποβλήθηκαν σε περιπτώσεις που οι δηλώσεις ήταν
εντελώς κενές, δεν περιείχαν συμπληρωμένες πληροφορίες στο τμήμα (A)
(επαγγελματικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια κατά τη
διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη καθηκόντων στο Κοινοβούλιο), ή
περιελάμβαναν ακατανόητες πληροφορίες.

Το κατωτέρω γράφημα απεικονίζει την ανά τμήμα κατανομή όλων των
τροποποιήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους6.

6 Στο γράφημα καταγράφονται 16 τροποποιήσεις ως άνευ αντικειμένου (Α/Α)· αντιστοιχούν σε
βουλευτές που υπέβαλαν τροποποιημένη δήλωση απολύτως πανομοιότυπη με την προηγούμενη, και σε
βουλευτές που υπέβαλαν τροποποιημένη δήλωση που περιείχε τις ίδιες πληροφορίες με την
προηγούμενη αλλά σε διαφορετική γλώσσα.
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Τμήμα (A): επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη καθηκόντων
του βουλευτή στο Κοινοβούλιο, και συμμετοχή του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε διοικητικά
συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ενώσεων ή άλλων οργανισμών με
νομική προσωπικότητα.
Τμήμα (B): αποζημίωση που λαμβάνεται για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο.
Τμήμα (Γ): αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνει ο βουλευτής από κοινού με την άσκηση των
καθηκόντων του, είτε ως υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Τμήμα (Δ): συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ),
ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική δραστηριότητα,
αμειβόμενη ή μη.
Τμήμα (Ε): περιστασιακή αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής
δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), εάν η συνολική αμοιβή
υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,
Τμήμα (ΣΤ): συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας
πολιτικής, ή όταν η συμμετοχή αυτή δίνει στον βουλευτή τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων του
εν λόγω οργανισμού.
Τμήμα (Ζ): οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί
στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στον βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του
δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,
Τμήμα (Η): οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων
του βουλευτή.
Τμήμα (Θ): οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμεί να παράσχει ο βουλευτής.

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

4.1 Δημοσίευση «Εγχειριδίου για τον Κώδικα Δεοντολογίας»

Προκειμένου να διευκολυνθούν η χρήση του Κώδικα Δεοντολογίας και ο πρακτικός
χειρισμός των υποχρεώσεων υποβολής πληροφοριών που υπέχουν οι βουλευτές, η
συμβουλευτική επιτροπή εξέδωσε το 2013 ένα «Εγχειρίδιο για τον Κώδικα
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Δεοντολογίας» στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα ακόλουθα έγγραφα αναφοράς και
έντυπα:
 ο Κώδικας Δεοντολογίας·
 τα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας·
 ο οδηγός χρήσης του Κώδικα Δεοντολογίας·
 το καθεστώς των βουλευτών· και
 τα έντυπα δήλωσης/γνωστοποίησης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας.

4.2 Ειδικός ιστότοπος

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις δραστηριότητες
της συμβουλευτικής επιτροπής είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, στη
γενική σελίδα που αφορά τους βουλευτές7.

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2012, η συμβουλευτική επιτροπή υπογράμμισε την
ανάγκη να βελτιωθούν το περιεχόμενο, η θέση, η προβολή και η ανιχνευσιμότητα
πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαφάνεια στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
Αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας ειδικής ιστοσελίδας με θέμα «Δεοντολογία και
Διαφάνεια», η οποία αποτελεί ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης όπου συγκεντρώνονται
έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους
βουλευτές, αλλά και το Μητρώο Διαφάνειας για οντότητες και οργανισμούς που
συμμετέχουν στις διαδικασίες χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής, την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, καθώς και τους κανόνες που οφείλει να τηρεί
το προσωπικό του Κοινοβουλίου8.

4.3 Γραμματεία της συμβουλευτικής επιτροπής

Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών (που εδρεύει στις Βρυξέλλες και
στο Λουξεμβούργο) της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας ασκεί καθήκοντα
γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής και είναι η αρμόδια υπηρεσία δυνάμει
των άρθρων 2, 3, 4 και 9 των μέτρων εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Brussels
Belgium

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0081ddfaa4/MEPs.html
8 http://www.europarlpp.ep.ec/aboutparliament/fr/0060f4f133/%C3%89thique-et-transparence.html


