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ĮŽANGA

Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų
klausimais (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių I priedas) 7 straipsnio
6 dalyje teigiama, kad „Patariamasis komitetas skelbia metinę darbo ataskaitą“.

Ši metinė Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto ataskaita apima
2015 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpį, komitetas ją priėmė 2016 m. vasario
16 d.
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Santrauka

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Patariamojo Parlamento narių elgesio
klausimais komiteto 2015 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. veiklą.

Savaime suprantama, kad Patariamasis komitetas daugiausia savo laiko ir energijos
skyrė pagrindinei dvejopai savo misijai: vertinti tariamus Elgesio kodekso pažeidimo
atvejus gavus informacijos iš Parlamento pirmininko ir teikti Parlamento nariams
gaires dėl Elgesio kodekso aiškinimo ir vykdymo. Taigi, komitetas toliau gilino savo
praktiką.

2015 m. Patariamasis komitetas taip pat stengėsi Parlamento nariams teikti geriausios
kokybės paslaugas, užtikrindamas itin griežtą Elgesio kodekso nuostatų laikymąsi,
sykiu užkraunant kuo mažesnę administracinę naštą. Šiuo tikslu komitetas ypač
atkreipė dėmesį į žinomumo apie Elgesio kodeksą didinimą. Tokia žinomumo
didinimo veikla vykdyta ir tarptautiniu mastu.

Be to, kompetentinga administracinė tarnyba (Vadovybės generalinio direktorato
Parlamento narių administracijos skyrius, taip pat veikiantis kaip Patariamojo
komiteto sekretoriatas) toliau vykdė visų Parlamento narių pateiktų finansinių interesų
deklaracijų bendrus patikimumo patikrinimus, kaip nustatyta 2013 m. liepos 1 d.
įsigaliojusiose Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 9 straipsnyje.

Nauji Parlamento nariai per metus pateikė 20 naujų deklaracijų, 88 Parlamento nariai,
vykdydami savo įprastą prievolę atnaujinti informaciją, pateikė 105 atnaujintas
deklaracijas. Šiose atnaujintose deklaracijose buvo iš viso 161 pakeitimas, t. y. kai
kuriais atvejais vieno atnaujinimo metu padaryta daugiau nei vienas pakeitimas.
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1. PAGRINDINIAI FAKTAI

Europos Parlamento narių elgesio kodeksas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.

Jame išdėstyti pagrindiniai principai, pagal kuriuos Parlamento nariai veikia
vadovaudamiesi tik viešaisiais interesais, dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo,
padorumo, atvirumo, darbštumo, sąžiningumo, atskaitomybės principų ir paiso šios
institucijos reputacijos.

Elgesio kodekse apibrėžti interesų konfliktai, nurodyta, kaip Parlamento nariams juos
spręsti, ir numatytos įvairios Parlamento narių informacijos atskleidimo pareigos ir
buvusių Parlamento narių profesinės veiklos taisyklės.

Visų pirma, Elgesio kodeksu Parlamento nariai įpareigojami pateikti išsamią savo
finansinių interesų deklaraciją.

2013 m. liepos 1 d. įsigaliojusiose Europos Parlamento narių elgesio kodekso
įgyvendinimo taisyklėse Parlamento narių taip pat reikalaujama pateikti deklaraciją
apie trečiųjų šalių organizuotus renginius, kuriuose jie dalyvavo, pranešti apie
Parlamentui oficialiai atstovaujant gautas dovanas ir jas perduoti, laikantis Europos
Parlamento narių kodekso įgyvendinimo taisyklėse nustatytų sąlygų.

Šios informacijos atskleidimo pareigos atspindi Elgesio kodekse nustatytas griežtas
skaidrumo taisykles ir standartus. Parlamento narių finansinių interesų deklaracijose ir
deklaracijose apie dalyvavimą renginiuose pateikiamą informaciją galima rasti
individualiose Parlamento narių profilio svetainėse Parlamento interneto svetainėje, o
su dovanomis susijusios deklaracijos saugomos dovanų registruose ir skelbiamos
Parlamento interneto svetainėje.

Jeigu nustatoma, kad kuris nors Parlamento narys pažeidė Elgesio kodeksą,
Parlamento pirmininkas gali skirti jam nuobaudą. Apie nuobaudą Parlamento
pirmininkas paskelbia plenariniame posėdyje, ji visą likusią kadenciją skelbiama
matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje.

2. PATARIAMASIS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KLAUSIMAIS

KOMITETAS

2.1. Sudėtis ir uždaviniai

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas įsteigtas pagal Elgesio
kodekso 7 straipsnio 1 dalį. Pagal 7 straipsnio 2 dalį komitetą „sudaro penki nariai,
kuriuos skiria Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje iš Konstitucinių
reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto biurų narių ir koordinatorių,
atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir politinę pusiausvyrą“.
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Patariamojo komiteto nariai:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Lenkija);

 Mady DELVAUX (S&D, Liuksemburgas);

 Sajjad KARIM (ECR, Jungtinė Karalystė);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Prancūzija) ir

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Čekija).

Pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 3 dalį „Parlamento pirmininkas savo kadencijos
pradžioje taip pat paskiria atsarginius Patariamojo komiteto narius, t. y. po vieną narį
kiekvienai frakcijai, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete“.

Patariamojo komiteto atsarginiai nariai:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Suomija);

 Laura FERRARA (EFDD, Italija) ir

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgija).

Susikūrus naujai frakcijai Europos Parlamente, Parlamento pirmininkas Parlamento
narį Gerolfą ANNEMANSĄ 2015 m. rugsėjo 9 d. paskyrė trečiuoju atsarginiu
Patariamojo komiteto nariu, kad, prireikus, Tautų ir laisvės Europos frakcijai taip pat
būtų atstovaujama.

Elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnyje nustatytos Patariamojo komiteto
užduotys – Parlamento pirmininko prašymu vertinti tariamo pažeidimo atvejus ir
Parlamento nariams teikti Elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gaires. Parlamento
narių prašymai nagrinėjami konfidencialiai ir Parlamento nariai turi teisę pasikliauti
gairėmis, kurios pateikiamos per 30 dienų.

Siekiant visiškai užtikrinti komiteto procedūrų konfidencialumą, visų Parlamento
narių, padėjėjų ir darbuotojų, dalyvaujančių komiteto posėdžiuose, 2015 m. buvo
paprašyta pasirašyti konfidencialumo deklaraciją. Be to, nuo tų metų visi dokumentai
komiteto nariams perduodami užantspauduotuose vokuose, o ne persiunčiami
el. paštu.

2.2. Pirmininkavimas

Elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Kiekvienas Patariamojo
komiteto narys eina pirmininko pareigas šešis mėnesius rotacijos tvarka“, o šio
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komiteto darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnyje numatyta, kad „Rotacija nustatoma
pagal Patariamąjį komitetą sudarančių narių frakcijų dydį mažėjančia tvarka“1.

Tačiau, kad būtų galima užtikrinti veiklos tęstinumą tarp 7-osios ir 8-osios kadencijų,
Parlamento pirmininkas paprašė S. Karimo (ECR) – vienintelio dabartinio
Patariamojo komiteto nario, komiteto nariu taip pat buvusio ankstesniosios kadencijos
metu, iki 2015 m. vasario mėn. laikinai eiti pirmininko pareigas.

Toliau rotacija nustatoma pagal Patariamąjį komitetą sudarančių narių frakcijų dydį
mažėjančia tvarka. Taigi, nuo 2015 m. kovo iki rugpjūčio mėn. komitetui
pirmininkavo D. M. HÜBNER (PPE). M. Delvaux (S&D) perėmė pirmininkavimą ir
komitetui pirmininkaus iki 2016 m. vasario mėn. pabaigos.

2.3. Posėdžiai

Patariamasis komitetas 2015 m. posėdžiavo vienuolika kartų.

Patariamojo komiteto 2015 m. posėdžių kalendorius

Sausio 20 d., antradienis
Vasario 24 d., antradienis
Kovo 24 d., antradienis2

Balandžio 14 d., antradienis
Gegužės 26 d., antradienis
Birželio 23 d., antradienis
Liepos 14 d., antradienis
Rugsėjo 22 d., antradienis3

Spalio 13 d., antradienis
Lapkričio 10 d., antradienis
Gruodžio 8 d., antradienis

2015 m. gruodžio 8 d. posėdyje Patariamasis komitetas taip pat patvirtino šį 2016 m.
posėdžių kalendorių.

1 Patariamojo komiteto 2012 m. kovo 7 d. priimtos ir 2012 m. spalio 9 d. persvarstytos taisyklės:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_LT.pdf.
2 Pirmininko rotacija: Danuta Maria Hübner (PPE) perėmė pirmininkavimą iš S. Karimo (ECR).

3 Pirmininko rotacija: Mady Delvaux (S&D) perėmė pirmininkavimą iš Danutos Marios Hübner (PPE).
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Patariamojo komiteto 2016 m. posėdžių kalendorius

Sausio 26 d., antradienis
Vasario 16 d., antradienis
Kovo 15 d., antradienis4

Balandžio 19 d., antradienis
Gegužės 24 d., antradienis
Birželio 21 d., antradienis
Liepos 12 d., antradienis
Rugsėjo 27 d., antradienis5

Spalio 18 d., antradienis
Lapkričio 15 d., antradienis
Gruodžio 6 d., antradienis

2.4. Per metus atlikti darbai

2.4. i) Tariami Elgesio kodekso pažeidimai

2015 m. Parlamento pirmininkas, laikydamasis Elgesio kodekso 8 straipsnyje
nustatytos tvarkos, informavo Patariamąjį komitetą apie penkis tariamus Elgesio
kodekso pažeidimo atvejus. Trys atvejai susiję su vyrais, du – su moterimis.

Keturiais atvejais buvo kalbama apie Parlamento narius, keliavusius į ES
nepriklausančias valstybes ir vėliau nepateikusius deklaracijos apie dalyvavimą
trečiųjų šalių organizuotuose renginiuose, į kuriuos jie buvo pakviesti, vadovaujantis
Europos Parlamento narių elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 2 skyriumi, nors jų
kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas apmokėjo trečiosios šalys. Šiais
atvejais Patariamasis komitetas nustatė, kad Elgesio kodeksas iš tiesų buvo pažeistas,
tačiau rekomendavo nesiimti jokių veiksmų, nes visi atitinkami Parlamento nariai po
to, kai su jais susisiekė komitetas arba jie buvo išklausyti komitete, skubiai pateikė
pasiaiškinimus ir deramą deklaraciją.

Penktas atvejis susijęs su Parlamento nariu, kuris ne Parlamento patalpose vykusioje
demonstracijoje dalyvavusių asmenų būrio pakraštyje įsivėlė į peštynes su
žurnalistais. Nors Patariamasis komitetas labai apgailestavo dėl šio incidento ir jį
pasmerkė, tačiau taip pat nustatė, kad Elgesio kodeksas nebuvo pažeistas, nes jo
nuostatų taikymo sritis aiškiai taikoma tik Parlamento narių, vykdančių vien tik
Parlamento narių pareigas, elgesiui.

Parlamento pirmininkas taip pat paprašė Patariamojo komiteto įvertinti, ar tai, kad
politinė partija gavo paskolą iš banko, galimai susijusio su trečiąja šalimi, galima
vertinti kaip padėtį, kai atsiranda interesų konfliktas Parlamento nariams,
priklausantiems tai partijai ir sprendžiantiems tarptautinius klausimus, susijusius su
atitinkama šalimi. Komitetas rūpestingai įvertino visus žinomus šio klausimo aspektus

4 Pirmininko rotacija: Jean-Marie Cavada (ALDE) perims pirmininkavimą iš Mady Delvaux (S&D).
5 Pirmininko rotacija: Jiří MAŠTÁLKA (GUE) perims pirmininkavimą iš Jean-Marie Cavados
(ALDE).
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ir nustatė, kad nėra jokių teisinių priežasčių rekomenduoti šiuo etapu rengti oficialių
konsultacijų.

2.4. ii) Elgesio kodekso aiškinimo ir įgyvendinimo gairės

Per metus Patariamasis komitetas ir jo sekretoriatas taip pat toliau stengėsi padėti
Parlamento nariams tinkamai aiškinti ir taikyti Elgesio kodeksą, kartu kuo labiau
sumažindamas administracinę naštą.

Visų pirma, Patariamasis komitetas, vadovaudamasis kodekso 7 straipsnio 4 dalimi,
visiškai konfidencialiai per 30 kalendorinių dienų Parlamento nariams teikdavo
gaires, taip toliau patikslindamas, kaip aiškinti galiojančias taisykles.

Atitinkamas Parlamento narys į komitetą patarimo kreipėsi, kai buvo apdovanotas
premija už veiksmus siekiant Europos integracijos. Patariamasis komitetas,
pasinaudodamas proga, atskyrė simbolinius pačios premijos skiriamuosius ženklus
(pvz., medalį ar įrėmintą diplomą) nuo piniginio premijos atlygio. Komitetas pabrėžė,
kad Elgesio kodekse Parlamento nariams neuždrausta priimti iš pagarbos teikiamų
dovanų, jei jų vertė neviršija 150 EUR, tačiau per 30 dienų būtina atskleisti
informaciją apie bet kokią finansinę paramą, kurią Parlamento narys gauna savo
politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, pateikiant pakeistą finansinių interesų deklaraciją,
kaip nustatyta Elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalies g punkte.

2.4. iii) Žinomumo apie Elgesio kodeksą didinimas Parlamente ir už jo ribų

Patariamasis komitetas labiau stengėsi tarptautiniu mastu didinti žinomumą apie
Elgesio kodeksą. Patariamasis komitetas 2015 m. balandžio 14 d. į Europos
Parlamentą pakvietė naują paskirtąjį Vyriausiosios viešojo gyvenimo skaidrumo
valdybos (pranc. Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) pirmininką
apsikeisti nuomonėmis ir geriausia patirtimi su Patariamuoju komitetu. Šia iniciatyva
buvo siekiama populiarinti patikimą ir skaidrų valdymo modelį.

Be to, 2015 m. gegužės 29 d. Jungtinių Tautų Vystymosi programa pakvietė
sekretoriato darbuotojus dalyvauti naujai išrinktų Tuniso Nacionalinės Asamblėjos
narių mokomajame seminare.

3. SU ELGESIO KODEKSU SUSIJUSI VEIKLA

3.1. Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų kontrolės tvarka

Europos Parlamento elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 9 straipsnyje numatyta
Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų kontrolės tvarka: „Jei yra priežasčių
manyti, kad deklaracijoje pateikta akivaizdžiai klaidinga, nerimta, neįskaitoma ar
nesuprantama informacija, kompetentinga tarnyba Pirmininko vardu per pagrįstą
laikotarpį atlieka bendrą patikimumo patikrinimą, siekdama išsiaiškinti padėtį, taip
suteikdama Parlamento nariui galimybę reaguoti. Jei atlikus tokį patikrinimą padėtis
nepaaiškėja ir klausimas neišsprendžiamas, Pirmininkas priima sprendimą dėl
tolimesnės procedūros pagal Elgesio kodekso 8 straipsnį“.
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Vadovybės generalinio direktorato Parlamento narių administracijos skyrius, kaip
kompetentinga tarnyba, paskirta Parlamento pirmininko vardu bendram patikimumo
patikrinimui atlikti, sistemingai peržiūrinėdavo Parlamento narių pateiktas visas
finansinių interesų deklaracijas nepriklausomai nuo to, ar tai naujų Parlamento narių
pateiktos naujos deklaracijos, ar jau pateiktų deklaracijų pakeistos versijos.

3.2. Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų pateikimas

Kaip nustatyta Elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalyje, Parlamento nariai turi pateikti
savo finansinių interesų deklaracijas „Parlamento kadencijos metu – per 30 dienų nuo
tos dienos, kai pradeda eiti pareigas Parlamente“. 2015 m. visi 20 naujų Parlamento
narių pateikė atitinkamas finansinių interesų deklaracijas per šį nustatytą laikotarpį.

Svarbiau yra tai, kad 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Parlamento nariai „praneša
Parlamento pirmininkui apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jų
deklaracijai, per 30 dienų po tokio pasikeitimo dienos“.

Per metus 88 Parlamento nariai Parlamento pirmininkui pateikė 105 atnaujintas
deklaracijas6. Iš jų 11 Parlamento narių po du kartus atnaujino deklaracijas ir
3 Parlamento nariai – po tris kartus.

Šiose atnaujintose deklaracijose buvo iš viso 161 pakeitimas, t. y. kai kuriais atvejais
vieno atnaujinimo metu padaryta daugiau nei vienas pakeitimas.

Turinio požiūriu A, D ir I skirsniai buvo keičiami dažniausiai, atitinkamai atlikti 26,
63 ir 26 pakeitimai, o šis faktas patvirtina ankstesnės praktikos metu pastebėtą
tendenciją.

Toliau pateiktoje diagramoje matyti visų pakeitimų, atliktų per metus, pasiskirstymas,
pateikiamas pagal skirsnius7.

6 2015 m. kovo 9 d. sprendimu Biuras priėmė persvarstytą Parlamento narių finansinių interesų formą,
leidžiančią Parlamento nariams tiksliai nurodyti, ar u˛ A ir (arba) D skirsniuose nurodytą veiklą
gaunamas atlygis. 37 Parlamento nariai iš naujo pateikė finansinių interesų deklaracijas, naudodami šią
naują formą. Šie pakeitimai šiame dokumente neskaičiuojami, nes juose nėra jokių esminių atitinkamų
Parlamento narių deklaracijų pakeitimų.
7 3 Parlamento nariai taip pat pateikė deklaracijas, kurios visiškai sutapo su ankstesnėmis
deklaracijomis; tokiu atveju jos neįtrauktos į diagramą.
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Repartition by Section of the DFI of the Modifications Made by
MEPs

Number of
modifications

Europos Parlamento narių padarytų finansinių interesų deklaracijų pakeitimų
suskirstymas pagal skirsnius
Pakeitimų skaičius

A skirsnis: Parlamento nario profesinė veikla per paskutinius trejus metus iki pareigų ėjimo Parlamente pradžios ir
jo pareigos tuo pačiu laikotarpiu įmonių, NVO, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą,
valdybose ar tarybose.
B skirsnis: atlyginimas, kurį Parlamento narys gauna už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente.
C skirsnis: nuolatinė atlyginama veikla, kurią Parlamento narys vykdo kartu vykdydamas savo pareigas, nesvarbu,
ar samdomasis darbuotojas, ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo.
D skirsnis: pareigos įmonių, NVO, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar
tarybose arba bet kokia kita vykdoma atlyginama ar neatlyginama išorės veikla.
E skirsnis: atlyginama nenuolatinė išorės veikla (įskaitant rašymą, paskaitų skaitymą ar ekspertų konsultacijų
teikimą), jei bendras atlyginimas viršija 5 000 EUR per kalendorinius metus.
F skirsnis: dalyvavimas įmonėje arba partnerystėje, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šio
dalyvavimo Parlamento narys gali daryti didelę įtaką atitinkamos įstaigos veiklai.
G skirsnis: bet kokia finansinė parama, materialiniai ištekliai ar personalas, kuriuos be Parlamento skirtų išteklių
Parlamento narys gauna savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodant pastarųjų tapatybę.
H skirsnis: bet kokie kiti finansiniai interesai, kurie galėtų turėti poveikio Parlamento nario pareigų vykdymui.
I skirsnis: kita papildoma informacija, kurią Parlamento narys norėtų pateikti.

4. ADMINISTRAVIMAS

Vadovybės generalinio direktorato Parlamento narių administracijos skyrius veikia
kaip Patariamojo komiteto sekretoriatas ir pagal Parlamento narių elgesio kodekso
įgyvendinimo taisyklių 2, 3, 4 ir 9 straipsnius yra kompetentinga tarnyba.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgium


