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WSTĘP

Artykuł 7 ust. 6 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (załącznik I do Regulaminu
Parlamentu Europejskiego) stanowi, że „[k]omitet doradczy publikuje sprawozdanie
roczne z podjętych działań”.

Niniejsze sprawozdanie roczne z działań komitetu doradczego ds. postępowania
posłów obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i zostało przyjęte przez
komitet w dniu 11 lutego 2014 r.
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Streszczenie

Komitet doradczy ma za zadanie oceniać domniemane naruszenia zgłaszane mu przez
przewodniczącego oraz udzielać posłom wskazówek co do wykładni i stosowania
kodeksu. Wnioski skierowane przez posłów są traktowane jako poufne, a posłowie
mają prawo polegać na wskazówkach komitetu, które wydaje się w ciągu 30 dni.

Istotnym postępem w związku z kodeksem postępowania było wejście w życie,
w dniu 1 lipca 2013 r., nowych przepisów wykonawczych przyjętych przez
Prezydium w dniu 15 kwietnia 2013 r. W przepisach tych – poza określeniem nowych
norm odnoszących się do informowania o prezentach otrzymywanych przez posłów
oficjalnie reprezentujących Parlament oraz do deklarowania obecności
w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie – uregulowano monitorowanie
składanych przez posłów oświadczeń majątkowych.

W wyniku przeprowadzonej przez właściwe służby administracyjne kontroli
wiarygodności 161 posłów uściśliło swoje oświadczenia majątkowe.

Ponadto 257 posłów przedłożyło 285 oświadczeń w ramach zwykłych obowiązków
dotyczących aktualizacji. Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 447 zmian,
tj. w niektórych przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.

W grudniu 2013 r. przewodniczący skierował do komitetu doradczego 9 przypadków
domniemanego naruszenia kodeksu postępowania. W chwili publikacji niniejszego
sprawozdania trwa badanie spraw przez komitet doradczy, a zalecenia komitetu
zostaną przedstawione przewodniczącemu przed końcem 7. kadencji parlamentarnej.

Zawarty w sprawozdaniu rocznym za 2012 r. postulat komitetu doradczego dotyczący
poprawy widoczności i możliwości śledzenia historii informacji na temat
przejrzystości doprowadził do uruchomienia w listopadzie 2013 r. strony pod tytułem
„Etyka i przejrzystość” na portalu internetowym Parlamentu Europejskiego.
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1 KONTEKST OGÓLNY

Kodeks postępowania posłów do Parlament Europejskiego wszedł w życie w dniu
1 stycznia 2012 r.

Określa on zasady przewodnie pracy posłów; zgodnie z nimi posłowie działają
wyłącznie w interesie publicznym oraz kierują się bezinteresownością, uczciwością,
otwartością, starannością rzetelnością, odpowiedzialnością i poszanowaniem reputacji
Parlamentu.

Kodeks postępowania definiuje konflikty interesów i określa, w jaki sposób posłowie
powinni postępować w ich przypadku, zawiera też przepisy dotyczące np. działalności
zawodowej byłych posłów.

Kodeks postępowania nakłada na posłów obowiązek przedłożenia szczegółowego
oświadczenia majątkowego.

Posłowie mają również obowiązek deklarowania udziału w wydarzeniach
organizowanych przez strony trzecie.

Ten obowiązek ujawniania informacji wynika z rygorystycznych przepisów i norm
dotyczących przejrzystości, określonych w kodeksie postępowania. Informacje
przekazane przez posłów w oświadczeniach można znaleźć w indywidualnych
profilach posłów na stronach internetowych Parlamentu.

Połowie muszą także powiadamiać o prezentach, które otrzymują, gdy oficjalnie
reprezentują Parlament, na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do
kodeksu postępowania. Takie prezenty odnotowuje się w rejestrze prezentów.

Na posła, który naruszył przepisy kodeksu postępowania, przewodniczący może
nałożyć sankcje. Sankcje są podawane do wiadomości przez przewodniczącego na
posiedzeniu plenarnym oraz publikowane na stronach internetowych Parlamentu,
gdzie widnieją przez pozostały okres kadencji parlamentarnej.

2 KOMITET DORADCZY DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW

2.1 Skład i zadania

Komitet doradczy ds. postępowania posłów ustanowiono w art. 7 ust. 1 kodeksu
postępowania. Zgodnie z art. 7 ust. 2 „[w] skład komitetu doradczego wchodzi pięciu
członków mianowanych przez Przewodniczącego na początku jego kadencji
i wybranych spośród członków prezydiów i koordynatorów Komisji Spraw
Konstytucyjnych i Komisji Prawnej, z należytym uwzględnieniem doświadczenia
posłów i równowagi politycznej”.
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Członkowie komitetu doradczego:

 Carlo CASINI (PPE, Włochy);

 Evelyn REGNER (S&D, Austria);

 Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Szwecja);

 Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Niemcy); oraz

 Sajjad KARIM (ECR, Wielka Brytania).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 kodeksu postępowania „[n]a początku swojej kadencji
Przewodniczący mianuje również rezerwowych członków komitetu doradczego, po
jednym z każdej grupy politycznej niemającej przedstawiciela w komitecie
doradczym”.

Członkowie rezerwowi komitetu doradczego:

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Republika Czeska); oraz

 Francesco Enrico SPERONI (EFD, Włochy).

Zadanie komitetu polega na ocenie domniemanych naruszeń zgłaszanych przez
przewodniczącego oraz na udzielaniu posłom wskazówek co do wykładni
i stosowania kodeksu. Wnioski skierowane przez posłów są traktowane jako poufne,
a posłowie mają prawo polegać na wspomnianych wskazówkach, które wydaje się
w ciągu 30 dni.

2.2 Przewodnictwo

Zgodnie z art. 7 ust. 2 kodeksu postępowania „[k]ażdy członek komitetu doradczego
pełni przez okres sześciu miesięcy funkcję przewodniczącego, która ma charakter
rotacyjny”. Na posiedzeniu inauguracyjnym w dniu 7 marca 2012 r. komitet doradczy
zgodził się, że „zasadniczo rotacja następuje w porządku malejącym według wielkości
grup politycznych, których członkowie należą do komitetu doradczego”1.

Evelyn Regner (S&D) przewodniczyła komitetowi doradczemu w okresie od
30 sierpnia 2012 r. do 19 marca 2013 r. Następnie funkcję tę objęła Cecilia Wikström
(ALDE) na okres do 17 września 2013 r., kiedy to rotacyjne przewodnictwo na
6-miesięczną kadencję przejął Gerald Häfner (Verts/ALE).

2.3 Posiedzenia w 2013 r.

W 2013 r. odbyło się 8 posiedzeń komitetu doradczego.

1 Regulamin komitetu doradczego, art. 3.
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Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2013 r.

Wtorek 22 stycznia
Wtorek 19 lutego
Wtorek 19 marca2

Wtorek 23 kwietnia
Wtorek 18 czerwca
Wtorek 17 września3

Wtorek 15 października
Wtorek 17 grudnia

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. komitet doradczy przyjął kalendarz
posiedzeń na pierwsze półrocze 2014 r., do przerwy w okresie wyborczym.

Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2014 r.
(1. półrocze – koniec 7. kadencji parlamentarnej)

Wtorek 21 stycznia
Wtorek 11 lutego
Wtorek 18 marca4

Wtorek 15 kwietnia

2.4 Prace przeprowadzone w ciągu roku

W 2013 r. roku przewodniczący zgłosił komitetowi doradczemu 9 domniemanych
przypadków naruszenia kodeksu postępowania, zgodnie z art. 8 ust. 1 tego kodeksu.

Oficjalna procedura przekazania miała miejsce w grudniu, dlatego w chwili publikacji
niniejszego sprawozdania komitet doradczy nadal bada okoliczności tych
domniemanych naruszeń. Na podstawie wyciągniętych wniosków komitet doradczy
skieruje do przewodniczącego zalecenie dotyczące ewentualnej decyzji przed końcem
7. kadencji parlamentarnej.

W minionym roku komitet doradczy starał się też nadal udzielać posłom pomocy
w prawidłowej interpretacji i stosowaniu kodeksu postępowania, w miarę możliwości
zmniejszając obciążenia administracyjne.

Przede wszystkim udzielał posłom wskazówek, z zachowaniem pełnej poufności
i w ciągu 30 dni kalendarzowych, zgodnie z art. 7 ust. 4 kodeksu. W ten sposób nadal

2 Rotacja funkcji przewodniczącego: Cecilia Wikström (ALDE) zastąpiła Evelyn Regner (S&D).
3 Rotacja funkcji przewodniczącego: Gerald Häfner (Verts/EFA) zastąpił Cecilię Wikström (ALDE).
4 Rotacja funkcji przewodniczącego: Sajjad Karim (ECR) zastąpi Geralda Häfnera (Verts/ALE).
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tworzył własne orzecznictwo. W szczególności doprecyzował kryteria, na podstawie
których stwierdza się istnienie – lub nieistnienie – faktycznego lub potencjalnego
konfliktu interesów w różnego rodzaju sytuacjach, np. w przypadku, gdy posłowie
goszczą wydarzenia polityczne organizowane i opłacane przez strony trzecie lub gdy
posłowie otrzymują wsparcie od stron trzecich. Komitet wyczerpująco i przejrzyście
doradzał posłom, w jaki sposób dopełnić obowiązków dotyczących ujawniania
informacji w takich sytuacjach.

Od czasu, gdy w marcu 2012 r. ustanowiono komitet doradczy, wskazówki udzielone
przez niego posłom zebrano w podręczniku, który jest dostępny na stronach
internetowych Parlamentu5 we wszystkich językach urzędowych.

Wymogi dotyczące przejrzystości określone w kodeksie postępowania są surowe, lecz
komitet doradczy stara się jak najbardziej ograniczać obciążenia administracyjne
nakładane na posłów. Od lipca 2013 r. posłowie, którzy pragną wprowadzić zmiany
w oświadczeniu o interesach finansowych, muszą wypełnić tylko sekcję lub sekcje
wymagające aktualizacji, a nie cały formularz jak wcześniej: stanowi to znaczny
postęp w kierunku uproszczenia procedur. Docelowo posłowie powinni mieć
możliwość wypełniania, podpisywania i składania oświadczeń całkowicie drogą
elektroniczną. O tej ostatniej zmianie zadecydował komitet doradczy, otrzymała ona
też poparcie przewodniczącego. Oczekuje się jej wprowadzenia po wyborach
europejskich w 2014 r.

Wreszcie, co nie mniej ważne, w dniu 9 kwietnia 2013 r. komitet doradczy powitał
w Parlamencie Europejskim Noëlle Lenoir, nowo mianowaną doradczynię ds. etyki
we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, która poszukiwała informacji o kodeksie
postępowania i pracach komitetu. Fakt, że na miejsce swojej pierwszej wizyty
informacyjnej Noëlle Lenoir wybrała Parlament Europejski, jasno pokazuje, że nasza
instytucja należy do awangardy pod względem promowania rzetelnego i przejrzystego
modelu zarządzania.

3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA

3.1 Przepisy wykonawcze do kodeksu postępowania

W dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium przyjęło przepisy wykonawcze do kodeksu
postępowania. Weszły one w życie w dniu 1 lipca 2013 r., bez mocy wstecznej,
i wyjaśniają zakres art. 5 kodeksu postępowania, dotyczącego „prezentów lub
podobnych korzyści”.

Przepisy wykonawcze stanowią, że posłowie muszą poinformować Parlament
o otrzymaniu jakiegokolwiek prezentu w związku z oficjalnym reprezentowaniem
Parlamentu. Wszystkie takie prezenty stanowią własność Parlamentu. Ich wykaz jest
publikowany w rejestrze prezentów, który obejmuje informacje o obdarowanym,
charakter funkcji pełnionej przez posła w chwili wręczenie prezentu, dane
ofiarodawcy, datę otrzymania prezentu, opis prezentu, zdjęcie i orientacyjną wartość

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_PL.doc
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prezentu oszacowaną przez obdarowanego posła (powyżej lub poniżej 150 EUR).
Rejestr prezentów jest publikowany na stronie internetowej Parlamentu.

W przepisach wykonawczych określono także, że posłowie powiadamiają o swoim
udziale w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie, w przypadku gdy
osoby trzecie dokonują zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania lub pobytu posłów
lub bezpośrednio pokrywają takie koszty. Oświadczenia te publikowane są na
indywidualnej stronie każdego posła na stronie internetowej Parlamentu.

Ponadto przepisy wykonawcze przewidują procedurę monitorowania oświadczeń
majątkowych posłów.

„Jeżeli istnieją podstawy pozwalające sądzić, że oświadczenie zawiera wyraźnie
błędne, niepoważne, nieczytelne lub niezrozumiałe informacje, właściwe służby –
działając w imieniu przewodniczącego – przeprowadzają kontrolę wiarygodności
w celu wyjaśnienia sprawy w rozsądnym terminie, tym samym zapewniając posłowi
możliwość zareagowania. W przypadku, gdy taka kontrola nie doprowadzi do
wyjaśnienia ani rozstrzygnięcia sprawy, przewodniczący podejmuje decyzję
o dalszych działaniach zgodnie z art. 8 kodeksu postępowania”.

Decyzją sekretarza generalnego Parlamentu Dział ds. Administracyjnych Posłów
w Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego został wyznaczony jako
wydział właściwy do wykonywania tej kontroli wiarygodności w imieniu
przewodniczącego.

3.2 Składanie przez posłów oświadczeń majątkowych

Jak postanowiono w art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania, posłowie, którzy objęli
mandat w trakcie trwania kadencji, są zobowiązani złożyć oświadczenie majątkowe
w ciągu 30 dni. W 2013 r. przewodniczącemu przedłożono 28 nowych oświadczeń,
każde z nich w wyznaczonym terminie.

Ponadto art. 4 ust. 1 przewiduje, że posłowie „informują Przewodniczącego
o wszelkich zmianach mających wpływ na ich oświadczenie majątkowe w terminie do
30 dni po zaistnieniu takiej zmiany.”

W ciągu roku 257 posłów przedłożyło przewodniczącemu 285 uaktualnionych
oświadczeń. Różnicę w liczbach wyjaśnia fakt, że 232 posłów złożyło zmienione
oświadczenia, 23 uaktualniało oświadczenia dwukrotnie, jeden poseł uaktualniał
oświadczenie trzy razy, a jeden uaktualniał je cztery razy.

Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 447 zmian, tj. w niektórych
przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.

Co do treści – części A, D i I były zmieniane najczęściej, z liczbą zmian odpowiednio
199, 103 i 64.

Uaktualniono 161 oświadczeń w wyniku kontroli wiarygodności przeprowadzonej
w ramach nowej procedury monitorowania, a 183 posłów zostało oficjalnie
poproszonych o wyjaśnienia dotyczące złożonych oświadczeń. Do posłów zwracano
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się o wyjaśnienie, gdy oświadczenie było zupełnie puste, nie zawierało żadnych
informacji w części A (działalność zawodowa posła, jaką prowadził on w okresie 3 lat
poprzedzających jego wybór do Parlamentu, oraz jego członkostwo w podanych
organach) lub zawierało informacje niezrozumiałe.

Poniższy wykres przedstawia liczbę wprowadzanych w ciągu roku zmian do
poszczególnych części6.

0
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200

A B C D E F G H I N/A

Repartition by Section of the modifications made by Members

Number of modifications

Zmiany dokonane przez posłów, w rozbiciu na poszczególne części oświadczenia
Liczba zmian

Część A: działalność zawodowa posła, jaką prowadził on w okresie 3 lat poprzedzających jego wybór do
Parlamentu, oraz jego członkostwo w tym okresie w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną.
Część B: wynagrodzenia otrzymane z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie.
Część C: wszelka regularna działalność, którą poseł prowadzi równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą
otrzymuje wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy wykonuje ją jako pracownik najemny, czy też jako osoba
prowadząca działalność na własny rachunek.
Część D: członkostwo w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną lub prowadzenie przez posła wszelkiej innej
działalności zewnętrznej, zarówno tej, za którą otrzymuje wynagrodzenie, jak i tej, którą wykonuje nieodpłatnie.
Część E: wszelka wynagradzana okazjonalna działalność zewnętrzna (w tym działalność pisarska, działalność
w charakterze wykładowcy lub w charakterze eksperta), jeżeli w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie
przekracza kwotę 5 000 EUR.
Część F: wszelki udział w przedsięwzięciu lub partnerstwie, który może mieć potencjalne skutki w zakresie
polityki publicznej lub który umożliwia posłowi wywieranie istotnego wpływu na działanie tego przedsięwzięcia
lub partnerstwa.
Część G: wszelkie wsparcie finansowego, w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu, dodatkowego w stosunku
do środków przyznanych przez Parlament, udzielonego posłowi w ramach jego działalności politycznej przez
osoby trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych osób,
Część H: wszelkie interesy finansowe, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie mandatu posła.
Część I: wszelkie dodatkowe informacje, jakich poseł pragnie udzielić.

6 16 zmian zaznaczono w wykresie jako N/A; odnoszą się one do posłów, którzy złożyli zmienione
oświadczenie identyczne z poprzednim, a także do posłów, którzy złożyli zmienione oświadczenie
zawierające takie same informacje jak zawarte w poprzednim oświadczeniu, ale w innym języku.
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4 ADMINISTRACJA

4.1 Publikacja broszury dotyczącej kodeksu postępowania

Aby ułatwić posłom korzystanie z kodeksu postępowania i wykonywanie w praktyce
obowiązków zgłaszania ciążących na posłach, komitet doradczy opublikował
w 2013 r. broszurę dotyczącą kodeksu postępowania, która zawiera wszystkie
dokumenty referencyjne i formularze:
 kodeks postępowania,
 przepisy wykonawcze do kodeksu postępowania,
 podręcznik użytkownika do kodeksu postępowania,
 statut posła oraz
 formularze oświadczeń i zgłoszeń wymaganych kodeksem postępowania.

4.2 Specjalna strona internetowa

Wszelkie informacje odnoszące się do kodeksu postępowania i do działalności
komitetu doradczego znajdują się na portalu internetowym Parlamentu, na ogólnej
stronie poświęconej posłom7.

W rocznym sprawozdaniu za rok 2012 komitet doradczy podkreślił potrzebę
udoskonaleń pod względem treści, umiejscowienia, widoczności i możliwości
śledzenia informacji związanych z przejrzystością. Doprowadziło to do utworzenia
specjalnej strony poświęconej etyce i przejrzystości: w jednym miejscu znajdują się
dokumenty i informacje związane nie tylko z kodeksem postępowania posłów, ale
także z rejestrem dotyczącym przejrzystości dla jednostek i organizacji
uczestniczących w podejmowaniu decyzji politycznych na szczeblu politycznym,
z publicznym dostępem do dokumentów Parlamentu oraz z zasadami, jakich muszą
przestrzegać pracownicy Parlamentu8.

4.3 Sekretariat komitetu doradczego

Dział ds. Administracyjnych Posłów (mieszczący się w Brukseli i Luksemburgu)
w Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego jest właściwą służbą na
w rozumieniu art. 2, 3, 4 i 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlament Europejski
Sekretariat, Komitet doradczy ds. postępowania posłów
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7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0081ddfaa4/MEPs.html
8 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0060f4f133/Etyka-i-przejrzystość.html


