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FORORD

Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende
økonomiske interesser og interessekonflikter (bilag I til Europa-Parlamentets
forretningsorden) fastsætter, at "Det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport
om sine aktiviteter".

Denne årsrapport om aktiviteterne i det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd
dækker perioden 1. januar til 31. december 2015 og blev vedtaget af udvalget den 16.
februar 2016.
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Resumé

Denne rapport omfatter aktiviteterne i det rådgivende udvalg om medlemmernes
adfærd fra den 1. januar til den 31. december 2015.

Det rådgivende udvalg afsatte naturligvis det meste af sin tid og energi til sine to
vigtigste opgaver: at vurdere påståede overtrædelser efter anmodning fra formanden
og at give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af kodeksen.
Det udviklede herved sin praksis yderligere.

Det rådgivende udvalg bestræbte sig i 2015 også på at yde den bedst mulige service til
medlemmerne ved at sikre, at adfærdskodeksens bestemmelser blev nøje overholdt og
samtidig begrænse den administrative byrde mest muligt. Udvalget lagde med henblik
herpå særlig vægt på at øge bevidstheden om adfærdskodeksen. Disse
oplysningsaktiviteter blev samtidig også gennemført med en international dimension.

Den kompetente administrative tjenestegren (Enheden for Medlemsadministration
under Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne, der fungerer som sekretariat for det
rådgivende udvalg) foretog desuden fortsat en generel sandsynlighedskontrol af alle
medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser i overensstemmelse med
artikel 9 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen, der trådte i kraft den
1. juli 2013.

Der blev indgivet 20 nye erklæringer af nye medlemmer i årets løb, og der blev
indgivet 105 ajourførte erklæringer af 88 medlemmer som led i deres almindelige
ajourføringsforpligtelser. Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 161
ændringer, dvs. at der i nogle tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr.
ajourføring.
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1 BAGGRUND

Adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft den
1. januar 2012

Den fastsætter som grundlæggende princip, at medlemmerne udelukkende skal handle
i almenvellets interesse og udføre deres arbejde under udvisning af upartiskhed,
integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for
institutionens omdømme.

Adfærdskodeksen definerer interessekonflikter, og hvordan medlemmerne skal
håndtere disse, og fastlægger en række indberetningsforpligtelser for medlemmerne
og regler om tidligere medlemmers erhvervsaktiviteter.

Den forpligter navnlig medlemmerne til at afgive en detaljeret erklæring om deres
økonomiske interesser.

I henhold til gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen, der trådte i kraft
den 1. juli 2013, skal medlemmerne også afgive erklæring om deres deltagelse i
begivenheder arrangeret af tredjeparter og anmelde og overdrage gaver, de modtager,
når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, i overensstemmelse med
betingelserne i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen.

Disse indberetningsforpligtelser afspejler adfærdskodeksens strenge regler og normer
for gennemsigtighed. De oplysninger, som medlemmerne giver i deres erklæringer om
økonomiske interesser og om deltagelse i arrangementer, kan findes på deres
personlige profilsider på Parlamentets websted, mens erklæringerne vedrørende gaver
indføres i gaveregisteret, som også offentliggøres på Parlamentets websted.

Et medlem, der anses for at have overtrådt adfærdskodeksen, kan af formanden
pålægges en sanktion. Denne sanktion bekendtgøres af formanden på plenarmødet og
offentliggøres på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af valgperioden.

2 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD

2.1 Sammensætning og opgaver

Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd blev nedsat i henhold til
adfærdskodeksens artikel 7, stk.1. I henhold til artikel 7, stk. 2, "består [udvalget] af
fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af dennes
embedsperiode blandt medlemmerne af formandskaberne for Udvalget om
Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget og disse to udvalgs koordinatorer under
hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt [...]".



5

Medlemmerne af det rådgivende udvalg er:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen)

 Mady DELVAUX (S&D, Luxembourg)

 Sajjad KARIM (ECR, Det Forenede Kongerige)

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrig) og

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Den Tjekkiske Republik)

Adfærdskodeksens artikel 7, stk. 3, fastsætter følgende: "Formanden udpeger
ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det
rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret
i det rådgivende udvalg [...]".

Reservemedlemmerne af det rådgivende udvalg er:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland)

 Laura FERRARA (EFDD, Italien) og

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgien).

Det bemærkes i denne forbindelse, at formanden udpegede Gerolf ANNEMANS som
det tredje reservemedlem af det rådgivende udvalg den 9. september 2015, således at
gruppen Nationernes og Frihedsrettighedernes Europa om nødvendigt også ville være
repræsenteret efter oprettelsen af denne nye politiske gruppe i Europa-Parlamentet.

I henhold til adfærdskodeksens artikel 7, stk. 4, og artikel 8 har det rådgivende udvalg
til opgave at vurdere påståede overtrædelser efter anmodning fra formanden og at give
medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af kodeksen.
Anmodninger fra medlemmerne behandles fortroligt, og medlemmerne har ret til at
forlade sig på disse retningslinjer, der gives inden for 30 dage.

Med henblik på fuldt ud at beskytte den fortrolige karakter af udvalgets arbejde er alle
medlemmer, assistenter og medarbejdere, der deltager i dets møder, blevet bedt om at
underskrive en tavshedspligtserklæring i 2015. Desuden er alle dokumenter fra og
med dette år blevet sendt til udvalgets medlemmer i en forseglet kuvert i stedet for via
e-mail.

2.2 Formandskab

I adfærdskodeksens artikel 7, stk. 2, fastsættes, at "Medlemmerne af det rådgivende
udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen", og
i artikel 3 i udvalgets forretningsorden hedder det, at "Rækkefølgen fastlægges som
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udgangspunkt på grundlag af størrelsen af den politiske gruppe, som medlemmerne af
Det Rådgivende Udvalg tilhører"1.

Af hensyn til kontinuiteten mellem den 7. og 8. valgperiode havde formanden
imidlertid anmodet Sajjad Karim (ECR), der er det eneste medlem af det nuværende
udvalg, som også var medlem i den forudgående valgperiode, om at fungere som
formand indtil februar 2015.

Rotationsrækkefølgen har derefter foregået i faldende orden efter størrelsen af den
politiske gruppe, som medlemmerne af udvalget tilhører. Som følge heraf har Danuta
Maria Hübner (PPE) fungeret som formand fra marts til august 2015. Mady Delvaux
(S&D) har efterfulgt hende og vil være formand for udvalget indtil udgangen af
februar 2016.

2.3 Møder

Det rådgivende udvalg holdt otte møder i 2015.

Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2015

Tirsdag den 20. januar
Tirsdag den 24. februar
Tirsdag den 24. marts 2

Tirsdag den 14. april
Tirsdag den 26. maj
Tirsdag den 23. juni
Tirsdag den 14. juli
Tirsdag den 22. september3

Tirsdag den 13. oktober
Tirsdag den 10. november
Tirsdag den 8. december

På mødet den 8. december 2015 vedtog det rådgivende udvalg også følgende
mødekalender for 2016:

1 Som vedtaget af det rådgivende udvalg den 7. marts 2012 og revideret den 9. oktober 2012,
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_EN.pdf.
2 Formandsrotation: Danuta Maria Hübner (PPE) tog over fra Sajjad Karim (ECR).
3 Formandsrotation: Mady Delvaux (S&D) tog over fra Danuta Maria Hübner (PPE).
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Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2016

Tirsdag den 26. januar
Tirsdag den 16. februar
Tirsdag den 15. marts 4

Tirsdag den 19. april
Tirsdag den 24. maj
Tirsdag den 21. juni
Tirsdag den 12. juli
Tirsdag den 27. september5

Tirsdag den 18. oktober
Tirsdag den 15. november
Tirsdag den 6. december

2.4 Aktiviteter i det forgangne år

2.4(i) Påståede overtrædelser af adfærdskodeksen

Det rådgivende udvalg fik i 2015 forelagt fem sager om påståede overtrædelser af
adfærdskodeksen af formanden inden for rammerne af proceduren i
adfærdskodeksens artikel 8. Tre af dem vedrørte mænd og to vedrørte kvinder.

Fire af sagerne vedrørte medlemmer, som var rejst til tredjelande og efterfølgende
havde forsømt at afgive erklæring om deltagelse efter at være blevet inviteret til
begivenheder arrangeret af tredjeparter, jf. kapitel 2 i gennemførelsesbestemmelserne
til adfærdskodeksen, selv om deres rejse-, hotel- og opholdsudgifter var blevet afholdt
af tredjemand. I denne forbindelse fandt det rådgivende udvalg, at adfærdskodeksen
faktisk var blevet overtrådt, men anbefalede, at der ikke blev truffet yderligere
foranstaltninger, da alle de berørte medlemmer straks havde fremsendt en skriftlig
forklaring og den relevante erklæring efter at være blevet kontaktet eller hørt af
udvalget.

Den femte sag vedrørte et medlem, der var involveret i et klammeri med journalister i
forbindelse med en demonstration, som fandt sted uden for Parlamentets bygninger.
Det rådgivende udvalg fordømte ganske vist denne meget beklagelige hændelse, men
fastslog samtidig, at der ikke kunne konstateres en overtrædelse af adfærdskodeksen,
eftersom kodeksen udtrykkeligt begrænser anvendelsesområdet for dens
bestemmelser til medlemmernes adfærd under den egentlige udøvelse af deres
parlamentariske hverv.

Formanden anmodede også det rådgivende udvalg om at vurdere, om den
omstændighed, at et politisk parti havde modtaget et lån fra en bank, der formodedes
at have tilknytning til et tredjeland, kunne skabe en interessekonflikt for de
medlemmer, der tilhørte det pågældende parti, når de beskæftigede sig med
internationale spørgsmål, der involverede det pågældende land. Udvalget vurderede

4 Formandsrotation: Jean-Marie Cavada (ALDE) vil tage over fra Mady Delvaux (S&D).
5 Formandsrotation: Jiří MAŠTÁLKA (GUE) vil tage over fra Jean-Marie Cavada (ALDE).
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nøje alle aspekter af den foreliggende sag og fandt ikke noget retligt grundlag for at
anbefale en formel forelæggelse på dette stadium.

2.4(ii) Retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af adfærdskodeksen

Det rådgivende udvalg og dets sekretariat har i årets løb også rettet deres bestræbelser
mod at bistå medlemmerne med at fortolke og anvende adfærdskodeksen korrekt og
samtidig så vidt muligt lette den administrative byrde.

Det rådgivende udvalg gav navnlig et medlem retningslinjer i al fortrolighed og inden
for en frist på 30 kalenderdage, jf. kodeksens artikel 7, stk. 4, og fortsatte således med
at præcisere, hvordan de gældende regler skal fortolkes.

Det pågældende medlem konsulterede udvalget efter at have modtaget en pris for sit
engagement til fordel for europæisk integration. Det rådgivende udvalg foretog ved
denne lejlighed en sondring mellem selve den genstand, der symboliserer prisen
(f.eks. en medalje eller et indrammet diplom), og det pengebeløb, der følger med den.
Udvalget understregede, at det ikke i henhold til adfærdskodeksen er forbudt for et
medlem at tage imod en høflighedsgave, så længe dens værdi er under 150 EUR, men
at enhver økonomisk støtte til et medlem i forbindelse med hans/hendes politiske
aktiviteter fra tredjeparter skal indberettes inden for 30 dage ved indgivelse af en
ændret erklæring om økonomiske interesser, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2,
litra g), i adfærdskodeksen.

2.4(iii) Øge bevidstheden om adfærdskodeksen i og uden for Parlamentet

Det rådgivende udvalg forbedrede den internationale dimension i sine bestræbelser på
at øge bevidstheden om adfærdskodeksen. Det rådgivende udvalg inviterede navnlig
den nyudnævnte formand for den franske høje myndighed for gennemsigtighed i det
offentlige liv (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) til Europa-
Parlamentet den 14. april 2015 til en udveksling af synspunkter og bedste praksis med
det rådgivende udvalg. Formålet med sådanne initiativer er at fremme en fornuftig og
gennemsigtig forvaltningsmodel.

Endvidere blev nogle medlemmer af sekretariatet inviteret af FN's udviklingsprogram
(UNDP) til at deltage i et uddannelsesseminar for de nyvalgte medlemmer af det
tunesiske parlament den 29. maj 2015.

3 AKTIVITETER VEDRØRENDE ADFÆRDSKODEKSEN

3.1 Kontrolproceduren for medlemmernes erklæringer om økonomiske
interesser

Ved artikel 9 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen er der fastlagt en
kontrolprocedure for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser: "Når der
er grund til at formode, at en erklæring indeholder åbenbart forkerte, useriøse,
ulæselige eller uforståelige oplysninger, skal den kompetente tjenestegren på vegne af
formanden inden for en rimelig frist foretage en generel sandsynlighedskontrol med
henblik på afklaringer, og derved give medlemmet mulighed for at reagere. Hvis en
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sådan en kontrol ikke afklarer og derved løser spørgsmålet, træffer formanden
afgørelse om det videre forløb i overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 8."

Enheden for Medlemsadministration under Generaldirektoratet for
Ledelsestjenesterne, der er udpeget som den kompetente tjenestegren til at foretage
denne generelle sandsynlighedskontrol på vegne af formanden, har systematisk
gennemgået alle erklæringer om økonomiske interesser, som medlemmerne har
indgivet, det være sig nye erklæringer fra nye medlemmer eller ændrede udgaver af
eksisterende erklæringer.

3.2 Indsendelse af medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser

I henhold til adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, er medlemmerne forpligtet til at
indsende deres erklæringer om økonomiske interesser "[…] i løbet af valgperioden,
inden for 30 dage efter deres indtræden i Parlamentet". I 2015 indgav alle de 20 nye
medlemmer deres respektive erklæringer om økonomiske interesser inden for
fristerne.

Endvidere gælder ifølge adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, at medlemmerne
"underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring,
inden for 30 dage efter denne ændring".

Der blev i løbet af året indgivet 105 ajourførte erklæringer til formanden af 88
medlemmer6. Heraf var der 11 medlemmer, der ajourførte deres erklæringer to gange,
og tre medlemmer, der ajourførte deres erklæringer tre gange.

Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 161 ændringer, dvs. at der i nogle
tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr. ajourføring.

Hvad angår indholdet var der langt flest ændringer i afsnit A), D) og I) med
henholdsvis 26, 63 og 26 ændringer, hvilket bekræfter tendensen fra tidligere år.

Nedenstående diagram viser afsnit for afsnit fordelingen af alle de ændringer, der blev
foretaget i løbet af året7.

6 Ved afgørelse af 9. marts 2015 vedtog Præsidiet en revideret formular til medlemmernes erklæring
om økonomiske interesser, der gør det muligt for medlemmerne at angive udtrykkeligt, om aktiviteter,
der er nævnt under afsnit A) og/eller D), er ulønnede. 37 medlemmer har indgivet en erklæring om
økonomiske interesser igen ved hjælp af den nye formular. Disse ændringer er ikke medregnet her, da
de ikke indebar nogen indholdsmæssige ændringer af de pågældende medlemmers erklæringer.
7 Der var også tre medlemmer, der indgav en erklæring, som var fuldstændigt identisk med den
foregående; de er ikke medtaget i diagrammet.
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Fordeling efter afsnit i erklæringen om økonomiske interesser af de af medlemmerne
foretagne ændringer

Afsnit A): erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for medlemmets indtræden i Parlamentet samt vedkommendes
deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer,
foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person.
Afsnit B): vederlag modtaget for udøvelse af et mandat i et andet parlament.
Afsnit C): aflønnet regelmæssig aktivitet, som medlemmet udfører sideløbende med udøvelsen af sit mandat,
uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig.
Afsnit D): deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer,
foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form
for ekstern virksomhed, uanset om det sker mod vederlag eller ej.
Afsnit E): lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed),
hvis det samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår.
Afsnit F): enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige
politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes
anliggender.
Afsnit G): enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra
Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet.
Afsnit H): enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.
Afsnit I): Enhver anden form for supplerende oplysninger, som medlemmet ønsker at give.

4 ADMINISTRATION

Enheden for Medlemsadministration under Generaldirektoratet for
Ledelsestjenesterne fungerer som sekretariat for det rådgivende udvalg og er af
generalsekretæren udpeget som den kompetente tjenestegren i henhold til artikel 2, 3,
4 og 9 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen.
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