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VOORWOORD

In artikel 7, lid 6, van de Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement
inzake financiële belangen en belangenconflicten (bijlage I van het Reglement van het
Europees Parlement) wordt bepaald: "Het raadgevend comité brengt jaarlijks verslag
uit over zijn werkzaamheden."

Dit jaarverslag over de werkzaamheden van het raadgevend comité voor het gedrag
van de leden heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december
2013 en is door het comité goedgekeurd op 11 februari 2014.
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Samenvatting

De taak van het raadgevend comité is het beoordelen van door de Voorzitter bij het
comité gemelde vermoedelijke gevallen van overtreding, alsmede het geven van
richtsnoeren aan de leden omtrent de uitlegging en toepassing van de gedragscode.
Een verzoek van een lid wordt vertrouwelijk behandeld en de leden mogen uitgaan
van de juistheid van het advies, dat binnen 30 dagen wordt verstrekt.

De inwerkingtreding, op 1 juli 2013, van de nieuwe uitvoeringsmaatregelen die op
15 april 2013 door het Bureau werden goedgekeurd, betekende een aanzienlijke stap
vooruit voor de gedragscode. Naast nieuwe voorschriften inzake het melden van
geschenken die zijn ontvangen door leden die het parlement officieel
vertegenwoordigen en het melden van de aanwezigheid van leden bij door derden
georganiseerde evenementen, bevatten deze uitvoeringsmaatregelen ook een bepaling
over de toetsing van de opgave van de financiële belangen van de leden.

Na een algemene plausibiliteitscontrole door de bevoegde administratieve diensten
dienden 161 leden hun opgave van financiële belangen te verduidelijken.

Daarnaast werden ingevolge de algemene verplichting tot bijwerking nog eens 285
bijgewerkte opgaven ingediend door 257 leden. Deze bijgewerkte opgaven omvatten
in totaal 447 wijzigingen. Er is dus een aantal keer in een enkele bijgewerkte opgave
meer dan één wijziging aangebracht.

In december 2013 werden negen vermoedelijke gevallen van overtreding van de
gedragscode door de Voorzitter bij het raadgevend comité gemeld. Bij publicatie van
dit verslag was het onderzoek van het raadgevend comité nog niet afgerond. Het
comité zal zijn aanbevelingen vóór het einde van de 7e zittingsperiode aan de
Voorzitter doen toekomen.

In zijn jaarverslag 2012 drong het raadgevend comité aan op een verbetering van de
zichtbaarheid en vindbaarheid van informatie inzake transparantie. Als gevolg
daarvan werd in november 2013 op de website van het Europees Parlement een
speciale pagina "Ethiek en transparantie" gecreëerd.
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1 ACHTERGROND

De gedragscode voor de leden van het Europees Parlement is op 1 januari 2012 in
werking getreden.

In de code wordt uitgegaan van het grondbeginsel dat de leden uitsluitend in het
algemeen belang handelen en zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden laten
leiden door de principes van belangeloosheid, integriteit, transparantie, toewijding,
eerlijkheid, verantwoordelijkheid en respect voor het aanzien van de instelling.

In de gedragscode wordt een belangenconflict gedefinieerd en wordt bepaald hoe de
leden hiermee moeten omgaan; de code bevat bijvoorbeeld regels over
beroepsactiviteiten van voormalige leden.

De gedragscode verplicht de leden een nauwkeurige opgave te doen van hun
financiële belangen.

Van de leden wordt tevens verlangd dat zij hun aanwezigheid bij door derden
georganiseerde evenementen melden.

Deze openbaarmakingsverplichtingen vloeien voort uit de in de gedragscode
vastgestelde strenge transparantieregels en -normen. De door de leden in hun opgaven
verstrekte informatie kan geraadpleegd worden op hun persoonlijke profielpagina op
de website van het Parlement.

Leden moeten ook melding maken van geschenken die zij hebben ontvangen terwijl
zij het Parlement officieel vertegenwoordigden, overeenkomstig de voorwaarden die
in de uitvoeringsmaatregelen van de gedragscode zijn vastgesteld. Dergelijke
geschenken worden opgenomen in een register van geschenken.

De Voorzitter kan een sanctie opleggen aan een lid dat de gedragscode overtreedt.
Deze aan een lid opgelegde sanctie wordt door de Voorzitter in de plenaire
vergadering bekendgemaakt en blijft voor de resterende duur van de zittingsperiode
op een duidelijk zichtbare plek op de website van het Parlement vermeld staan.

2 HET RAADGEVEND COMITÉ VOOR HET GEDRAG VAN DE LEDEN

2.1 Samenstelling en taken

Het raadgevend comité voor het gedrag van de leden is ingesteld bij artikel 7, lid 1,
van de Gedragscode. Overeenkomstig artikel 7, lid 2, bestaat het comité "uit vijf
leden, die de Voorzitter aan het begin van zijn ambt kiest uit de bureauleden en
coördinatoren van de Commissie constitutionele zaken en de Commissie juridische
zaken, met inachtneming van de ervaring van de leden en het politiek evenwicht".
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De leden van het raadgevend comité zijn:

 de heer Carlo CASINI (PPE, Italië);

 mevrouw Evelyn REGNER (S&D, Oostenrijk);

 mevrouw Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Zweden);

 de heer Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Duitsland); en

 de heer Sajjad KARIM (ECR, Verenigd Koninkrijk).

Artikel 7, lid 3, van de Gedragscode bepaalt: "Aan het begin van zijn ambt benoemt
de Voorzitter tevens de reserveleden van het raadgevend comité, en wel één lid voor
elke fractie die niet in het raadgevend comité vertegenwoordigd is."

De reserveleden van het raadgevend comité zijn:

 de heer Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tsjechië); en

 de heer Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italië).

De taak van het raadgevend comité is het beoordelen van door de Voorzitter bij het
comité gemelde vermoedelijke gevallen van overtreding, alsmede het geven van
richtsnoeren aan de leden omtrent de uitlegging en toepassing van de gedragscode.
Een verzoek van een lid wordt vertrouwelijk behandeld en de leden mogen uitgaan
van de juistheid van het advies, dat binnen 30 dagen wordt verstrekt.

2.2 Voorzitterschap

In artikel 7, lid 2, van de Gedragscode wordt vastgesteld: "Ieder lid van het
raadgevend comité neemt het voorzitterschap bij toerbeurt voor een periode van zes
maanden waar." Tijdens de constituerende vergadering van 7 maart 2012 heeft het
raadgevend comité het volgende besloten: "Voor de volgorde van de toerbeurten
wordt in beginsel uitgegaan van de grootte van de fractie – te beginnen bij de grootste
fractie – waartoe de leden van het raadgevend comité behoren.1"

Mevrouw Evelyn Regner (S&D) bekleedde het voorzitterschap van het raadgevend
comité van 30 augustus 2012 tot 19 maart 2013. Zij werd opgevolgd door mevrouw
Cecilia Wikström (ALDE), tot 17 september 2013, toen de heer Gerald Häfner
(Verts/ALE) het voorzitterschap voor een termijn van zes maanden overnam.

2.3 Vergaderingen 2013

Het raadgevend comité kwam in 2013 acht keer bijeen.

1 Reglement van het raadgevend comité, artikel 3.
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Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2013

Dinsdag 22 januari
Dinsdag 19 februari
Dinsdag 19 maart2

Dinsdag 23 april
Dinsdag 18 juni
Dinsdag 17 september3

Dinsdag 15 oktober
Dinsdag 17 december

Tijdens zijn vergadering van 17 september 2013 heeft het raadgevend comité het
vergaderrooster voor het eerste halfjaar van 2014 tot het verkiezingsreces
goedgekeurd.

Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2014
(1e halfjaar – einde van de 7e zittingsperiode)

Dinsdag 21 januari
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 18 maart4

Dinsdag 15 april

2.4 Tijdens het jaar verrichte werkzaamheden

In 2013 heeft de Voorzitter het raadgevend comité gewezen op negen vermoedelijke
gevallen van overtreding van de code, overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de
Gedragscode.

Aangezien deze gevallen pas in december officieel werden gemeld, was het
raadgevend comité bij publicatie van dit verslag nog bezig met het onderzoek naar de
omstandigheden van deze vermoedelijke overtredingen. Het raadgevend comité zal de
Voorzitter vóór het einde van de 7e zittingsperiode op grond van de bevindingen van
zijn onderzoek een aanbeveling voor een mogelijk besluit doen toekomen.

2 Toerbeurt voorzitterschap: mevrouw Cecilia Wikström (ALDE) neemt het voorzitterschap over van
mevrouw Evelyn Regner (S&D).
3 Toerbeurt voorzitterschap: de heer Gerald Häfner (Verts/ALE) neemt het voorzitterschap over van
mevrouw Cecilia Wikström (ALDE).
4 Toerbeurt voorzitterschap: de heer Sajjad Karim (ECR) neemt het voorzitterschap over van de heer
Gerald Häfner (Verts/ALE).
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In de loop van het jaar heeft het raadgevend comité ook zijn inspanningen voortgezet
om de leden te helpen bij de correcte uitlegging en toepassing van de gedragscode, en
tegelijkertijd de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.

Het comité heeft in de eerste plaats richtsnoeren verstrekt aan de leden, vertrouwelijk
en binnen 30 kalenderdagen, in overeenstemming met artikel 7, lid 4, van de
gedragscode, en heeft aldus zijn jurisprudentie verder uitgebreid. Het comité
verduidelijkte met name de criteria voor het al dan niet bestaan van een reëel of
potentieel belangenconflict in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer leden politieke
evenementen leiden die voor het overige door derden worden georganiseerd en
gefinancierd, of wanneer leden steun ontvangen van derden. Het comité heeft leden
geadviseerd over hoe zij hun openbaarmakingsverplichtingen in dergelijke gevallen
volledig en transparant kunnen nakomen.

De praktische richtsnoeren die het raadgevend comité sinds zijn oprichting in maart
2012 aan de leden heeft verstrekt zijn gebundeld in een gebruikersgids die in alle
officiële talen beschikbaar is op de website van het Parlement5.

De gedragscode stelt strikte eisen inzake transparantie, maar het raadgevend comité
heeft zich ingespannen om de administratieve lasten voor de leden tot een minimum
te beperken. Sinds 1 juli 2013 hoeven leden die hun opgave van financiële belangen
willen bijwerken niet langer het volledige bij te werken formulier in te vullen, maar
alleen de relevante onderdelen daarvan. Dat is een belangrijke stap in de richting van
eenvoudiger procedures. Uiteindelijk moeten leden de mogelijkheid krijgen om hun
opgaven volledig elektronisch in te vullen, te ondertekenen en in te dienen. Dit besluit
van het raadgevend comité geniet de steun van de Voorzitter en zal naar verwachting
na de Europese verkiezingen van 2014 worden uitgevoerd.

Ten slotte mocht het raadgevend comité op 9 april 2013 mevrouw Noëlle Lenoir
verwelkomen, de pas aangestelde ethisch adviseur ("déontologue") van de Franse
Nationale Vergadering, die informatie wenste te ontvangen over de gedragscode en de
werkzaamheden van het comité. Het feit dat mevrouw Lenoir het Europees Parlement
heeft gekozen als doel van haar eerste informatiemissie toont aan dat onze instelling
een voortrekkersrol vervult wanneer het erom gaat een gezond en transparant
bestuursmodel te bevorderen.

3 ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DE GEDRAGSCODE

3.1 Uitvoeringsmaatregelen van de gedragscode

Op 15 april 2013 hechtte het Bureau zijn goedkeuring aan de uitvoeringsmaatregelen
voor de gedragscode. Deze maatregelen zijn op 1 juli 2013 in werking getreden,
zonder terugwerkende kracht, en verduidelijken de toepassingssfeer van artikel 5 van
de gedragscode betreffende "geschenken en soortgelijke voordelen".

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC_Users_Guide_draft4web_NL_rev.pdf
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De uitvoeringsmaatregelen bepalen dat leden de Voorzitter in kennis moeten stellen
van alle geschenken die zij in een officiële hoedanigheid hebben ontvangen. Al deze
geschenken zijn eigendom van het Parlement. Zij worden opgenomen in een register
van geschenken, dat informatie bevat over het lid dat het geschenk heeft ontvangen,
de hoedanigheid waarin het geschenk werd ontvangen, de schenker, de datum van
ontvangst, een beschrijving en een foto van het geschenk en een aanduiding van de
waarde waarop het geschenk door de ontvanger wordt geraamd (meer of minder dan
150 euro). Het register van geschenken wordt op de website van het Parlement
gepubliceerd.

De uitvoeringsmaatregelen bepalen tevens dat de leden hun aanwezigheid bij door
derden georganiseerde evenementen moeten melden, als hun reis-, accommodatie- of
verblijfkosten door een derde worden vergoed of rechtstreeks betaald. Deze opgaven
worden op de persoonlijke profielpagina van de leden op de website van het
Parlement gepubliceerd.

Daarnaast voorzien de uitvoeringsmaatregelen ook in een toetsingsprocedure voor de
opgaven van de financiële belangen van de leden:

"Als er reden is om aan te nemen dat een opgave manifest foute, niet ernstig bedoelde,
onleesbare of onbegrijpelijke informatie bevat, voert de bevoegde dienst binnen een
redelijke termijn namens de Voorzitter een algemene plausibiliteitscontrole uit om
duidelijkheid te verkrijgen, waarbij het lid de gelegenheid krijgt om te reageren. Als
de controle geen duidelijkheid oplevert en het probleem dus niet is opgelost, neemt de
Voorzitter een besluit over verdere stappen overeenkomstig artikel 8 van de
gedragscode."

Bij besluit van de secretaris-generaal van het Parlement is de Afdeling
ledenadministratie van het Directoraat-generaal Presidium aangewezen als de
bevoegde dienst om namens de Voorzitter deze algemene plausibiliteitscontrole te
verrichten.

3.2 Opgave van de financiële belangen van de leden

Zoals bepaald in artikel 4, lid 1, van de Gedragscode zijn leden die in de loop van de
zittingsperiode in dienst zijn getreden verplicht binnen 30 dagen de opgave van hun
financiële belangen in te dienen. In 2013 werden 28 nieuwe opgaven bij de Voorzitter
ingediend, allemaal binnen de hiervoor vastgestelde termijn.

Artikel 4, lid 1, van de Gedragscode bepaalt voorts dat leden "de Voorzitter op de
hoogte [stellen] van iedere wijziging die voor hun opgave van belang is, binnen 30
dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan."

In de loop van het jaar zijn er 285 bijgewerkte opgaven ingediend bij de Voorzitter
door 257 leden. Het verschil tussen deze cijfers wordt verklaard door het feit dat 232
leden elk één gewijzigde opgave hebben ingediend, terwijl 23 leden hun respectieve
opgaven twee keer hebben bijgewerkt, één lid drie keer en één lid vier keer.

Deze bijgewerkte opgaven omvatten in totaal 447 wijzigingen. Er is dus een aantal
keer in een enkele bijgewerkte opgave meer dan één wijziging aangebracht.
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Wat de inhoud betreft werden de delen (A), (D) en (I) veruit het vaakst gewijzigd, met
respectievelijk 199, 103 en 64 wijzigingen.

161 opgaven werden bijgewerkt ingevolge de algemene plausibiliteitscontrole die in
het kader van de nieuwe toetsingsprocedure werd verricht en waarbij in totaal 183
leden formeel werden verzocht hun opgaven te verduidelijken. De leden werd om
verduidelijking verzocht indien de opgave volledig leeg was, geen informatie bevatte
onder deel (A) (beroepswerkzaamheden en deelname aan comités en raden van
bestuur gedurende de drie jaar voor ambtsaanvaarding in het Parlement) of
onbegrijpelijke informatie bevatte.

Onderstaande grafiek illustreert de verdeling, per deel, van alle door het jaar heen
aangebrachte wijzigingen6.
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Verdeling, per deel, van door de leden aangebrachte wijzigingen
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Deel (A): beroepswerkzaamheden gedurende de drie jaar voor ambtsaanvaarding van het lid in het Parlement,
alsmede deelname aan comités en raden van bestuur gedurende diezelfde periode bij ondernemingen,
niet-gouvernementele organisaties, verenigingen of andere organisaties die aan het rechtsverkeer deelnemen.
Deel (B): bezoldiging die het lid voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvangt.
Deel (C): vaste bezoldigde activiteit die het lid naast zijn taken uitoefent, in loondienst dan wel als zelfstandige.
Deel (D): deelname aan comités en raden van bestuur bij ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties,
verenigingen of andere organisaties die aan het rechtsverkeer deelnemen, en enige andere relevante externe
activiteit waarmee het lid zich al dan niet bezoldigd bezighoudt.
Deel (E): incidentele externe activiteiten die het lid tegen vergoeding verricht (met inbegrip van publicaties,
lezingen of advisering), waarvan de vergoeding in totaal meer bedraagt dan 5 000 euro per kalenderjaar.
Deel (F): deelname in ondernemingen of maatschappen, wanneer dit een weerslag kan hebben op het publieke
domein, of wanneer die deelname het lid aanzienlijke invloed verschaft op de zakelijke belangen van de betrokken
organisatie.
Deel (G): iedere financiële, personele of materiële steun, naast de door het Parlement beschikbaar gestelde
middelen, die aan het lid in het kader van diens politieke activiteiten door derden wordt verleend, met vermelding
van de identiteit van deze derden.
Deel (H): alle overige financiële belangen die van invloed zouden kunnen zijn op de taakuitoefening van het lid.
Deel (I): overige informatie die het lid wenst te verstrekken.

6 16 wijzigingen worden in de grafiek aangemerkt als N/A (niet van toepassing). Dit zijn gevallen
waarin de bijgewerkte opgave volledig identiek was aan de vorige en gevallen waarin de informatie
dezelfde was maar de opgave in een andere taal werd ingediend.
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4 ADMINISTRATIE

4.1 Publicatie van een brochure over de gedragscode

Om de toepassing van de gedragscode en de praktische naleving van de
openbaarmakingsverplichtingen voor de leden te vergemakkelijken, heeft het
raadgevend comité in 2013 een brochure gepubliceerd waarin alle
referentiedocumenten en formulieren in verband met de gedragscode zijn
samengebracht:
 de gedragscode,
 de uitvoeringsmaatregelen van de gedragscode,
 de gebruikersgids voor de gedragscode,
 het Statuut van de leden, en
 de formulieren met betrekking tot de gedragscode.

4.2 Speciale website

Alle informatie met betrekking tot de gedragscode en de werkzaamheden van het
raadgevend comité zijn te vinden op de website van het Parlement, op de algemene
pagina over de leden7.

In zijn jaarverslag 2012 heeft het raadgevend comité gewezen op de noodzaak om de
inhoud, plaatsing, zichtbaarheid en vindbaarheid van informatie inzake transparantie
op de website van het Parlement te verbeteren. Als gevolg daarvan is een speciale
webpagina "Ethiek en transparantie" gecreëerd. Op deze pagina zijn niet alleen de
documenten en informatie met betrekking tot de gedragscode voor de leden
samengebracht, maar ook in verband met het transparantieregister voor instanties en
organisaties die deelnemen aan het Europese beleidsvormingsproces, de toegang van
het publiek tot documenten van het Parlement en de gedragscode voor het personeel
van het Parlement8.

4.3 Secretariaat van het raadgevend comité

De Afdeling ledenadministratie (in Brussel en Luxemburg) van het
Directoraat-generaal Presidium verzorgt het secretariaat voor het raadgevend comité
en is de bevoegde dienst als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 9 van de
uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europees Parlement
Secretariaat, Raadgevend Comité voor het gedrag van de leden
Wiertzstraat 60
PHS 07B046
B-1047 Brussel
België

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0081ddfaa4/MEPs.html
8 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0060f4f133/Ethiek-en-transparantie.html


