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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
2015 και εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 16 Φεβρουαρίου 2016.

Πίνακας περιεχομένων
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3. Δραστηριότητες σε σχέση με τον Κώδικα Δεοντολογίας
3.1 Διαδικασία παρακολούθησης για τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των
βουλευτών
3.2 Υποβολή δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών
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Συνοπτική παρουσίαση

Η παρούσα έκθεση καλύπτει  τις δραστηριότητες της Συμβουλευτικής επιτροπής
δεοντολογίας των βουλευτών από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Όπως ήταν φυσικό, η Συμβουλευτική επιτροπή αφιέρωσε τον περισσότερο χρόνο και
την ενέργειά της στην κύρια, διττή αποστολή της:  να αξιολογεί εικαζόμενες
παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας κατόπιν παραπομπής από τον Πρόεδρο, και να
παρέχει καθοδήγηση στους βουλευτές σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του
κώδικα. Με τον τρόπο αυτό, εμπλούτισε περαιτέρω τη νομολογία της.

Το 2015, η Συμβουλευτική επιτροπή προσπάθησε επίσης να προσφέρει στα Μέλη ό,
τι καλύτερο από υπηρεσίες με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις του κώδικα
τηρούνται σχολαστικά ενώ παράλληλα ο διοικητικός φόρτος περιορίζεται στο
ελάχιστο. Προς αυτό, η επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση ως
προς τον κώδικα. Ταυτόχρονα, αυτές οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
πραγματοποιήθηκαν και σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, η αρμόδια διοικητική υπηρεσία (Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των
Βουλευτών της ΓΔ Προεδρίας, η οποία παρέχει τη γραμματεία της συμβουλευτικής
επιτροπής) συνέχισε να υποβάλλει όλες τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των
βουλευτών σε γενικό έλεγχο αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 των μέτρων
εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ στις 1 Ιουλίου 2013.

20 νέες δηλώσεις υποβλήθηκαν από βουλευτές που ανέλαβαν καθήκοντα κατά τη
διάρκεια του έτους, ενώ υποβλήθηκαν 105 ενημερωμένες δηλώσεις από 88 βουλευτές
στο πλαίσιο των κανονικών υποχρεώσεων τους για ενημέρωση. Οι εν λόγω
ενημερωμένες δηλώσεις περιελάμβαναν συνολικά 161 αλλαγές, δηλαδή σε ορισμένες
περιπτώσεις έγιναν περισσότερες από μία αλλαγή σε μία και μόνο ενημέρωση.
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

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 προς
το δημόσιο συμφέρον 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 πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές από τους βουλευτές, προβλέπει δε ορισμένες
υποχρεώσεις κοινοποίησης εκ μέρους των βουλευτών καθώς και κανόνες για τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των πρώην βουλευτών.

Συγκεκριμένα, υποχρεώνει τους βουλευτές να υποβάλλουν λεπτομερή δήλωση των
οικονομικών τους συμφερόντων.

Σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, τα οποία τέθηκαν σε
ισχύ την1η Ιουλίου 2013, οι βουλευτές οφείλουν επίσης να δηλώνουν την παρουσία
τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους και να κοινοποιούν και να
παραδίδουν τα δώρα που έλαβαν κατά την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου με την
επίσημη ιδιότητά τους, όπως ακριβώς ορίζουν τα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα
Δεοντολογίας.

Αυτές οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης αντικατοπτρίζουν τις απαιτητικές διατάξεις και
πρότυπα διαφάνειας που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας. Οι πληροφορίες που
παρέχονται από τους βουλευτές στις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων  τους και
της συμμετοχής σε εκδηλώσεις εμφαίνονται στις ιστοσελίδες που αφορούν τον
καθένα τους στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, ενώ οι δηλώσεις που αφορούν δώρα
καταγράφονται στο μητρώο δώρων και δημοσιεύονται στον ιστότοπο του
Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλλει κύρωση σε οιονδήποτε βουλευτή διαπιστώνει ότι
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
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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:

 η κ. Danuta Maria HÜBNER (EPP, Πολωνία)·

 η κ. Mady DELVAUX (S&D, Λουξεμβούργο)·

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

 ο κ. Jean-Marie CAVADA (ALDE, Γαλλία)· και

 ο κ. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Τσεχική Δημοκρατία)·

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:

 η κ. Heidi HAUTALA (Greens/EFA, Φινλανδία)·

 η κ. Laura FERRARA (EFDD, Ιταλία)· και

 ο κ. Gerolf ANNEMANS (ENF, Βέλγιο).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος διόρισε τον κ. Gerolf Annemans ως τρίτο
αναπληρωματικό μέλος της Συμβουλευτικής επιτροπής στις 9 Σεπτεμβρίου 2015,
ούτως ώστε να εκπροσωπείται και η Ομάδα Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας,
εφόσον κριθεί αναγκαίο, μετά τη σύσταση αυτής της νέας πολιτικής ομάδας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 4 και το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας,
καθήκον 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 μπορούν να βασίζονται στην καθοδήγηση αυτή, η
οποία παρέχεται εντός 30 ημερών.

Προκειμένου να διαφυλαχθεί πλήρως ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των εργασιών της
επιτροπής, όλα τα Μέλη, οι βοηθοί και το προσωπικό που συμμετέχει στις
συνεδριάσεις της κλήθηκαν να υπογράψουν δήλωση τήρησης του απορρήτου κατά το
2015. Εξάλλου, από το έτος αυτό, όλα τα έγγραφα διαβιβάστηκαν στα μέλη της
επιτροπής σε σφραγισμένο φάκελο και όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.2 Προεδρία

Όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 του Κώδικα Δεοντολογίας, «κάθε μέλος
της συμβουλευτικής επιτροπής αναλαμβάνει την προεδρία εκ περιτροπής επί ένα
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εξάμηνο» και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του, «κατ’ αρχήν η εναλλαγή
στην προεδρία ακολουθεί, κατά φθίνουσα τάξη, την αριθμητική δύναμη των
πολιτικών ομάδων των βουλευτών που απαρτίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή»1.

Παρά ταύτα, για λόγους συνέχειας μεταξύ της 7ης και της 8ης κοινοβουλευτικής
περιόδου, ο Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Karim (ECR), που είναι το μοναδικό μέλος
της παρούσας συμβουλευτικής επιτροπής το οποίο ήταν ήδη μέλος κατά την
προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, να αναλάβει την Προεδρία έως τις
Φεβρουαρίου 2015.

Στη συνέχεια, η εναλλαγή στην προεδρία θα ακολουθεί, κατά φθίνουσα τάξη, την
αριθμητική δύναμη των πολιτικών ομάδων των βουλευτών που απαρτίζουν τη
συμβουλευτική επιτροπή. Κατά συνέπεια, η κ. Hübner (EPP) άσκησε καθήκοντα
προέδρου από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο 2015. Την διαδέχθηκε η κ. Delvaux (S &
D), η οποία και θα ασκήσει καθήκοντα προέδρου της επιτροπής έως τα τέλη
Φεβρουαρίου 2016.

2.3 Συνεδριάσεις

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν επτά συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής επιτροπής.

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής επιτροπής κατά
το 2015

Τρίτη 20 Ιανουαρίου
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Τρίτη 24 Μαρτίου 2

Τρίτη 14 Απριλίου
Τρίτη 26 Μαΐου
Τρίτη 23 Ιουνίου
Τρίτη 14 Ιουλίου
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου3

Τρίτη 13 Οκτωβρίου
Τρίτη 10 Νοεμβρίου
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

Κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Δεκεμβρίου 2015, η Συμβουλευτική επιτροπή
ενέκρινε επίσης το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το 2016.

1 Όπως εγκρίθηκε από τη Συμβουλευτική επιτροπή στις 7 Μαρτίου 2012 και αναθεωρήθηκε στις 9
Οκτωβρίου 2012, http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_EN.pdf.
2 Εκ περιτροπής προεδρία: Η κ. Danuta Maria Hübner (EPP) διαδέχθηκε τον κ. Karim (ECR).
3 Εκ περιτροπής προεδρία: Η κ. Mady Delvaux (S&D) διαδέχθηκε την κ. Danuta Maria Hübner (EPP).
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Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής επιτροπής κατά
το 2016

Τρίτη 26 Ιανουαρίου
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
Τρίτη 15 Μαρτίου 4

Τρίτη 19 Απριλίου
Τρίτη 24 Μαΐου
Τρίτη 21 Ιουνίου
Τρίτη 12 Ιουλίου
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου5

Τρίτη 18 Οκτωβρίου
Τρίτη 15 Νοεμβρίου
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

2.4 Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

2.4(i) Εικαζόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας

Το 2015, πέντε περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας
παραπέμφθηκαν στη συμβουλευτική επιτροπή από τον Πρόεδρο στο πλαίσιο της
διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας. Τρεις από αυτές
αφορούσαν άνδρες και δυο αφορούσαν γυναίκες.

Τέσσερις από τις υποθέσεις αυτές αφορούσαν Μέλη που είχαν ταξιδέψει σε κράτη
εκτός ΕΕ και είχαν παραλείψει να υποβάλουν εν συνεχεία δήλωση της
παρακολούθησης, μετά από πρόσκληση, εκδηλώσεων που είχαν διοργανωθεί από
τρίτους (σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 των μέτρων εφαρμογής του Κώδικα
Δεοντολογίας) μολονότι τα έξοδα ταξιδιού, στέγασης ή διαμονής τους είχαν
καταβληθεί από τρίτους. Επ' αυτού, η Συμβουλευτική επιτροπή έκρινε πως πράγματι
είχε παραβιασθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας, αλλά συνέστησε να μην αναληφθεί
περαιτέρω δράση, δεδομένου ότι όλα τα μέλη είχαν αμέσως υποβάλει επεξηγηματικό
έγγραφο και την κατάλληλη δήλωση μετά από επικοινωνία ή ακρόαση από την
επιτροπή.

Η πέμπτη περίπτωση αφορούσε έναν βουλευτή ο οποίος είχε εμπλακεί σε επεισόδιο
με δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε έξω από
τους χώρους του Κοινοβουλίου. Μολονότι η Συμβουλευτική επιτροπή καταδίκασε
αυτό το πολύ δυσάρεστο επεισόδιο, έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση του Κώδικα
Δεοντολογίας, καθώς ο Κώδικας περιορίζει ρητά το πεδίο εφαρμογής των διατάξεών
του στη συμπεριφορά των μελών μόνο κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών
καθηκόντων τους.

Ο Πρόεδρος ζήτησε επίσης από τη Συμβουλευτική επιτροπή να αξιολογήσει κατά
πόσον το γεγονός ότι ένα πολιτικό κόμμα έλαβε δάνειο από μια τράπεζα που

4 Εκ περιτροπής προεδρία: Ο κ. Jean-Marie Cavada (ALDE) θα διαδεχθεί την κ. Mady Delvaux
(S&D).
5 Εκ περιτροπής προεδρία: Η κ. Mady Delvaux (S&D) θα διαδεχθεί τον κ. Jean-Marie Cavada (EPP).
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υποτίθεται ότι συνδέεται με τρίτη χώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων για τα Μέλη που ανήκουν σε αυτό το κόμμα, όταν αυτά
ασχολούνται με διεθνή θέματα που έχουν σχέση με την εν λόγω χώρα. Η επιτροπή
εξέτασε προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες πτυχές του θέματος και δεν διαπίστωσε
νομικούς λόγους για να προτείνει επίσημη παραπομπή σε αυτό το στάδιο.

2.4(ii) Οδηγός για την ερμηνεία και την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας

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

Συγκεκριμένα, η Συμβουλευτική επιτροπή παρέσχε καθοδήγηση σε έναν βουλευτή,
με πλήρη εμπιστευτικότητα και εντός 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με το
άρθρο 7, παράγραφος 4 του κώδικα, συνεχίζοντας τοιουτοτρόπως την περαιτέρω
αποσαφήνιση της ερμηνείας των ισχυόντων κανόνων.

Ο εν λόγω βουλευτής ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής αφού του απενεμήθη βραβείο
για το έργο του υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με την ευκαιρία αυτή, η
Συμβουλευτική επιτροπή προέβη σε διάκριση ανάμεσα στα συμβολικά αντικείμενα
του βραβείου (π.χ. ένα μετάλλιο ή ένα βραβείο σε κορνίζα) και τη χρηματική αμοιβή
που συνδέεται με αυτό. Η επιτροπή υπογράμμισε ότι δεν απαγορεύεται στα Μέλη,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, να δέχονται δώρα αβροφροσύνης, εφόσον η
αξία τους είναι μικρότερη των 150 EUR, αλλά ότι οποιαδήποτε οικονομική
υποστήριξη που χορηγείται σε έναν βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του
δραστηριοτήτων από τρίτους πρέπει να γνωστοποιείται εντός 30 ημερών με την
υποβολή τροποποιημένης δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με το
άρθρο 4, παράγραφος 1 και το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο ζ) του Κώδικα
Δεοντολογίας.

2.4(iii) Ευαισθητοποίηση ως προς τον Κώδικα Δεοντολογίας τόσο εντός όσο και
εκτός Κοινοβουλίου

Η Συμβουλευτική επιτροπή βελτίωσε τη διεθνή διάσταση των προσπαθειών της για
την ευαισθητοποίηση ως προς τον Κώδικα Δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, η
Συμβουλευτική επιτροπή κάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 14 Απριλίου
2015, το νεοδιορισθέντα πρόεδρο της Γαλλικής Ανώτατης Αρχής της διαφάνειας στο
δημόσιο βίο (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), για ανταλλαγή
απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με τη Συμβουλευτική επιτροπή.  Στόχος των
πρωτοβουλιών αυτών είναι η προώθηση ενός υγιούς και διαφανούς μοντέλου
διακυβέρνησης

Επιπλέον, στις 29 Μαΐου 2015, τα μέλη της Γραμματείας κλήθηκαν από το
πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) για να συμμετάσχουν
σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα νεοεκλεγμένα Μέλη της Εθνοσυνέλευσης της
Τυνησίας.

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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3.1 Διαδικασία παρακολούθησης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων
των βουλευτών

Το άρθρο 9 των μέτρων εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπει 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.»

Ως αρμόδια υπηρεσία που έχει οριστεί για τη διενέργεια του εν λόγω γενικού ελέγχου
αξιοπιστίας εξ ονόματος του Προέδρου, η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των
Βουλευτών της ΓΔ Προεδρίας έχει ελέγξει κατά σύστημα όλες τις δηλώσεις
οικονομικών συμφερόντων που υποβλήθηκαν από τους βουλευτές, είτε πρόκειται για
νέες δηλώσεις από βουλευτές που ανέλαβαν καθήκοντα είτε για τροποποιημένες
εκδόσεις των υφιστάμενων δηλώσεων.

3.2 Υποβολή δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας, οι βουλευτές
καλούνται να υποβάλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων «εντός 30 ημερών από
την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια μιας
κοινοβουλευτικής περιόδου». Το 2015, όλα τα 20 νέα Μέλη υπέβαλαν τις αντίστοιχες
δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων τους εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για
τον σκοπό αυτό.

Επί πλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 1 προβλέπει 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 105 ενημερωμένες
δηλώσεις από 88 βουλευτές6. Από αυτούς, οι 11 βουλευτές ενημέρωσαν τις δηλώσεις
τους δύο φορές και 3 βουλευτές ενημέρωσαν τις δηλώσεις τους τρεις φορές.

Οι ενημερωμένες αυτές δηλώσεις περιελάμβαναν συνολικά 161 αλλαγές, δηλαδή σε
ορισμένες περιπτώσεις περιέχονταν περισσότερες της μίας αλλαγής σε μία και μόνο
ενημέρωση.

6 Με την απόφασή του της 9 Μαρτίου 2015, το Προεδρείο ενέκρινε ένα αναθεωρημένο έντυπο για την
δήλωση οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών, δίνοντας τη δυνατότητα στους βουλευτές να
αναφέρουν ρητώς κατά πόσον οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα (Α) και/ή (Δ) είναι μη
αμειβόμενες. 37 βουλευτές έχουν υποβάλει εκ νέου δήλωση οικονομικών συμφερόντων,
χρησιμοποιώντας το νέο έντυπο. Οι αλλαγές αυτές δεν συνυπολογίζονται στο παρόν έγγραφο,
δεδομένου ότι δεν συνεπάγονται καμία ουσιαστική τροποποίηση των δηλώσεων των εν λόγω
βουλευτών.
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Επί της ουσίας, τα τμήματα (A), (Δ) και (Θ) ήταν με μεγάλη διαφορά τα τμήματα με
τις περισσότερες αλλαγές, με 26, 63 και 26 τροποποιήσεις αντίστοιχα, γεγονός που
επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη.

Το κατωτέρω γράφημα απεικονίζει την ανά τμήμα κατανομή όλων των
τροποποιήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους7.
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Κατανομή ανά τμήμα των τροποποιήσεων που επέφεραν οι ΒΕΚ
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modifications

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): οιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα ενδέχεται να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των
βουλευτών.
Τμήμα (Θ): οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμεί να παράσχει ο βουλευτής.

7 Επίσης 3 Μέλη υπέβαλαν δήλωση που ήταν ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη· αυτά τα Μέλη δεν
εμφαίνονται στο παρόν γράφημα.
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4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών 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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γραμματεία, Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας των Βουλευτών
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgium


