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PREDGOVOR

U članku 7. stavku 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s
financijskim interesima i sukobom interesa (Prilog I. Poslovniku Europskog
parlamenta) navodi se da Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika objavljuje
godišnje izvješće o svojim aktivnostima.

Ovim je godišnjim izvješćem obuhvaćen rad Savjetodavnog odbora od 1. siječnja do
31. prosinca 2016. i Odbor ga je usvojio 7. veljače 2017.
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Sažetak

Ovo se izvješće odnosi na aktivnosti Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika
u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Broj zahtjeva koje je predsjednik uputio Odboru 2016. znatno je porastao. Odbor je
tako istražio osam slučajeva mogućeg kršenja Kodeksa ponašanja, koji su se odnosili
na ukupno jedanaest zastupnika, u odnosu na pet zastupnika 2015. godine. Nadalje,
Odbor je na izravan zahtjev predsjednika dao tumačenje Kodeksa ponašanja. Odbor
je tako tijekom cijele godine bilo vrlo aktivan.

Kao i prethodnih godina Savjetodavni odbor trudio se zastupnicima pružati najbolju
uslugu, vodio računa o tome da se odredbe Kodeksa dosljedno poštuju te da
administrativno opterećenje bude što manje. U tu je svrhu Odbor posebno želio
povećati razinu poznavanja Kodeksa ponašanja. Treba naglasiti da je Odbor dodatno
ojačao međunarodnu dimenziju svojeg rada na senzibilizaciji kako bi najbolja praska
Europskog parlamenta u pogledu parlamentarne etike i transparentnosti bila
prepoznata i poznata i izvan institucije.

Stoga je nadležna administrativna služba (Administrativni odjel zastupnika u
Glavnoj upravi Predsjedništva, koji djeluje kao tajništvo Savjetodavnog odbora) u
skladu s člankom 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja nastavila s općom
provjerom vjerodostojnosti svih izjava o financijskim interesima zastupnika.

Tijekom 2016. novi su zastupnici dostavili 16 novih izjava, a 55 zastupnika poslalo
je 72 izmijenjene izjave u skladu s općom obvezom svih zastupnika o ažuriranju
podataka u izjavama. Ispravljene izjave o financijskim interesima sadržavale su
ukupno 122 promjene, odnosno u pojedinim je slučajevima u jednu ažuriranu izjavu
uneseno više od jedne promjene.
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1. OSNOVNE INFORMACIJE

Kodeks ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima
i sukobom interesa (dalje u tekstu „Kodeks ponašanja”) stupio je na snagu
1. siječnja 2012.

U Kodeksu ponašanja utvrđuje se određen broj glavnih načela kojih je zastupnici
moraju pridržavati u izvršavanju svojih parlamentarnih dužnosti, prvenstveno
nepristranost, integritet, transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost i poštovanje
ugleda institucije.

Nadalje, u Kodeksu ponašanja po prvi se put navodi izričita definicija sukoba interesa
te upute kojih se zastupnici nužno moraju pridržavati kada se nađu u situaciji sukoba
interesa, bilo da je stvarna ili potencijalna, odnosno da je dio javnog mnijenja
jednostavno doživljava kao takvu.

Kodeksom ponašanja također se predviđa ograničenje uvjeta u kojima se bivši
zastupnici smiju baviti aktivnostima lobiranja ili predstavljanja.

Konačno, Kodeksom ponašanja uvodi se podrobna izjava o financijskih interesima,
koju svi zastupnici, na vlastitu odgovornost, moraju podnijeti prije prve sjednice nakon
izbora za Europski parlament ili u slučaju zastupnika koji počinju obnašati svoju
dužnost tijekom saziva u roku od 30 dana nakon početka zastupničkog rada u
Parlamentu. Zastupnici svoju izjavu također moraju izmijeniti u roku od 30 dana nakon
bilo koje promjene koja utječe na njihov osoban položaj.

Uz navedene obveze koje se odnose na izjave od 1. srpnja 2013. primjenjuju se i
odredbe Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja. U skladu s Provedbenim mjerama
zastupnici također moraju bez odlaganja prijaviti događanja na kojima sudjeluju u
slučaju da troškove njihova puta, smještaja ili boravka nadoknađuju ili izravno plaćaju
treće strane. Nadalje, o svim darovima koje dobiju za vrijeme službenog predstavljanja
Parlamenta moraju obavijestiti administraciju i predati joj darove.

Sve navedene obveze koje se odnose na izjave odražavaju stroge zahtjeve Parlamenta
u pogledu parlamentarne etike i transparentnosti. Također, sve izjave o financijskim
interesima, izjave o sudjelovanju na događanjima koja organiziraju treće strane te
registar službenih darova lako su dostupni na internetskim stranicama Europskog
parlamenta.

Svi zastupnici za koje postoji mogućnost da su prekršili Kodeks ponašanja ili njegove
Provedbene mjere izlažu se opasnosti da im predsjednik u konačnici izrekne kaznu.
Kazna se izriče na plenarnoj sjednici i u cilju transparentnosti objavljuje na internetskim
stranicama Parlamenta.
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2. SAVJETODAVNI ODBOR O PONAŠANJU ZASTUPNIKA

2.1. Sastav

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika (dalje u tekstu „Savjetodavni odbor”)
osnovan je člankom 7. stavkom 1. Kodeksa ponašanja.

Njegov sastav utvrđen je člankom 7. stavcima 2. i 3. Kodeksa ponašanja. Na početku
svojeg mandata predsjednik imenuje pet stalnih članova među članovima
predsjedništava i koordinatora Odbora Parlamenta za ustavna pitanja i Odbora
Parlamenta za pravna pitanja vodeći računa o iskustvu zastupnika i političkoj ravnoteži.

Stalni članovi Odbora čiji mandat istječe 16. siječnja 2017. su:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Poljska),

 Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg),

 Sajjad KARIM (ECR, Ujedinjena Kraljevina),

 Jean-Marie CAVADA (ADLE, Francuska) i

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Češka).

Predsjednik na početku svojeg mandata također imenuje po jednog dopunskog člana
Savjetodavnog odbora za svaki klub zastupnika koji nije zastupljen u Savjetodavnom
odboru.

Dopunski članovi Odbora čiji mandat istječe 16. siječnja 2017. su:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finska),

 Laura FERRARA (EFDD, Italija) i

 Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgija).

2.2. Predsjedanje

U skladu s člankom 7. stavkom 2. podstavkom 2. Kodeksa ponašanja stalni članovi
Savjetodavnog odbora svakih se šest mjeseci izmjenjuju na dužnosti predsjednika.
Nadalje, u skladu s člankom 3. Poslovnika Odbora rotacija u načelu prati opadajući
redoslijed prema veličini klubova zastupnika kojima pripadaju članovi Odbora. Tako
je tijekom 2016., vodeći računa o rotaciji predsjedanja tijekom prethodne godine,
predsjedala Mady DELVAUX (do veljače) te Jean-Marie CAVADA (od ožujka do
kolovoza). Budući da je Jiří MAŠTÁLKA u rujnu odstupio s tog položaja te da je
Danuta Maria HÜBNER u tom trenutku bila spriječena, predsjedanje je od listopada do
prosinca ponovo preuzela Mady DELVAUX.
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2.3. Sjednice tijekom 2016.

Savjetodavni se odbor 2016. godine sastao osam puta.

Kalendar sjednica Savjetodavnog odbora za 2016.

utorak, 26. siječnja
utorak, 16. veljače
utorak, 15. ožujka
utorak, 24. svibnja
utorak, 12. srpnja
srijeda 12. listopada1

ponedjeljak 24. listopada2

utorak, 6. prosinca

2.4. Zadaće

Savjetodavni odbor ima dvije zadaće:

 Prvo, u skladu s člankom 7. stavkom 4. podstavkom 1. Kodeksa ponašanja
Odbor u povjerenju i u roku od trideset kalendarskih dana svakom zastupniku
koji to zatraži daje smjernice o tumačenju i primjeni odredbi Kodeksa
ponašanja. Zastupnik koji je od Odbora zatražio smjernice ima pravo pozvati se
na njih, što je važno jamstvo pravne sigurnosti.

 Drugo, u skladu s člankom 7. stavkom 4. podstavkom 2. i člankom 8. Kodeksa
ponašanja Savjetodavni odbor na zahtjev predsjednika procjenjuje navodne
slučajeve kršenja Kodeksa i na temelju svojih zaključaka daje predsjedniku
preporuku u vezi s mogućom odlukom. Ako, uzimajući u obzir preporuku,
predsjednik zaključi da je dotični zastupnik uistinu prekršio Kodeks ponašanja,
nakon saslušanja zastupnika donosi obrazloženu odluku u kojoj može odrediti
kaznu i koja se objavljuje na internetskim stranicama Parlamenta i ostaje
dostupna do kraja saziva.

1 Iz praktičnih organizacijskih razloga sjednica koja je prvotno bila planirana za 18. listopada pomaknuta
je na 12. listopada.
2 Ta izvanredna sjednica, koja prvotno nije bila planirana, organizirana je u Strasbourgu zbog radnih
potreba Odbora.
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2.5. Aktivnosti tijekom protekle godine

2.5.i. Moguća kršenja Kodeksa ponašanja

Savjetodavni je odbor 2016. na zahtjev predsjednika istražio osam slučajeva mogućeg
kršenja Kodeksa ponašanja (u odnosu na pet slučajeva godinu ranije), koji su se odnosili
na ukupno jedanaest zastupnika.

Jedan od tih slučajeva odnosio se na tri zastupnika koji su bili u trećoj zemlji i nakon
povratka nisu podnijeli izjave o sudjelovanju na događajima koje organiziraju treće
strane. Odbor je utvrdio da je sve troškove povezane s tim putovanjem podmirila jedna
politička stranka i zaključio da su dotični zastupnici bili izuzeti od obveze da prijave
svoje putovanje u skladu s izuzećem predviđenim člankom 6. stavkom 2. alinejom 4.
Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja te da stoga u tom slučaju nije došlo do kršenja
Kodeksa.

Četiri slučaja odnosila su se na zastupnike koji su bili u trećim zemljama i nakon toga
nisu podnijeli izjavu o sudjelovanju na događajima koje organiziraju treće strane, iako
su to u skladu s člankom 6. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja bili obvezni učiniti
jer su troškove njihova puta, smještaja ili boravka podmirile vlasti zemalja koja nisu
članice Europske unije. U tom je slučaju Savjetodavni odbor zaključio da su ti
zastupnici uistinu prekršili Kodeks ponašanja, no ipak je preporučio da se protiv njih
ne poduzmu dodatne mjere s obzirom na to da su, nakon što je propust uočen, svi dotični
zastupnici hitro podnijeli propisno ispunjenu izjavu i pisano objašnjenje.

Jedan se slučaj također odnosio na zastupnika koji je bio u trećoj zemlji na poziv
njezinih tijela vlasti i nije podnio izjavu za to putovanje. Uzimajući u obzir izrazito
dugo kašnjenje u podnošenju navedene izjave Savjetodavni je odbor procijenio da je
dotični zastupnik prekršio Kodeks ponašanja.

Jedan slučaj o kojem je predsjednik obavijestio odnosio se na zastupnika čije se ime
navodi u izvješću Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF). Budući da je
OLAF utvrdio da je taj zastupnik odgovoran za financijske malverzacije na štetu
Parlamenta, Odbor je zaključio da je zastupnik svojim postupcima prekršio glavna
načela iz članka 1. Kodeksa ponašanja te da njegovo ponašanje opravdava primjenu
kazne.

Osmi slučaj odnosio se na ponašanje dvojce zastupnika u prostorima samog
Parlamenta. I u tom je slučaju Odbor zaključio da se došlo do kršenja članka 1. Kodeksa
ponašanja i članka 11. Poslovnika Parlamenta. Odbor je također predložio predsjedniku
da o tome obavijesti nadležna nacionalna pravosudna tijela.

Predsjednik je od Odbora također zatražio da ocijeni stanje u pogledu sve češćeg
pokroviteljstva komercijalnih događanja koje određeni zastupnici organiziraju u
prostorima Parlamenta u suradnji s trećim stranama kao što su predstavnici interesnih
skupina ili poslovna udruženja. Odbor je predsjedniku podnio svoju ocjenu i podsjetio
na obveze zastupnika u pogledu izjava o financijskim interesima i sukobu interesa te
istaknuo da su kvestori zaduženi za nadzor nad pravilnom primjenom odluka
Predsjedništva u slučajevima kada prostore Parlamenta koriste treće strane te za
organizaciju kulturnih događanja i izložbi.
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2.5.ii. Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa ponašanja

Savjetodavni odbor 2016. nije zaprimio niti jedan službeni zahtjev za smjernice o
tumačenju i primjeni Kodeksa ponašanja u smislu članka 7. stavka 4. podstavka 1. No,
njegovo je tajništvo tijekom cijele godine kao i do sada odgovaralo na upite brojnih
zastupnika i parlamentarnih asistenata i pomagalo im u ispravnom tumačenju i primjeni
odredbi Kodeksa ponašanja i njegovih Provedbenih mjera, smanjujući što je više
moguće njihovo administrativno opterećenje.

2.5.iii. Promicanje Kodeksa ponašanja izvan Parlamenta

I protekle je godine Savjetodavni odbor bio aktivan u promicanju Kodeksa ponašanja
na međunarodnoj razini.

Tako je Mady DELVAUX 30. lipnja predstavljala Odbor na plenarnoj sjednici Skupine
država protiv korupcije (GRECO) pri Vijeću Europe. Tom je prigodom predstavnicima
skupine GRECO predstavila odredbe Kodeksa ponašanja te zadaće i rad Odbora.

3. AKTIVNOSTI POVEZANE S KODEKSOM PONAŠANJA

3.1. Postupak praćenja izjava o financijskim interesima zastupnika

Člankom 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja uvodi se postupak praćenja izjava
o financijskim interesima zastupnika. U skladu s tim postupkom u slučajevima kada
postoji razlog da se smatra da izjava sadrži podatke koji su očito netočni, neozbiljni,
nečitljivi ili nerazumljivi, Administrativni odjel zastupnika u ime predsjednika provodi
opću provjeru vjerodostojnosti. Dotičnom se zastupniku daje razuman rok kako bi
mogao reagirati, odnosno potvrditi ili ispraviti podatke u svojoj izjavi. U slučajevima u
kojima se zaključi da su ta pojašnjenja nedostatna, predsjednik donosi odluku o daljnjim
postupcima u skladu s člankom 8. Kodeksa ponašanja.

Tijekom cijele godine Administrativni odjel zastupnika Glavne uprave Predsjedništva
sustavno pregledava sve izjave o financijskim interesima koje su zastupnici podnijeli,
bilo da je riječ o novim izjavama zastupnika koji svoj mandat u Parlamentu započinju
tijekom saziva ili o izmijenjenim verzijama postojećih izjava.

3.2. Podnošenje i ažuriranje izjava o financijskim interesima zastupnika

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Kodeksa ponašanja zastupnici koji započinju svoj
mandat u Parlamentu tijekom saziva osobno su odgovorni podnijeti iscrpnu izjavu o
svojim financijskim interesima u roku od 30 dana nakon preuzimanja dužnosti. Svih 16
zastupnika koji su 2016. započeli svoj mandat podnijeli su svoje izjave o financijskim
interesima u utvrđenom roku.

Člankom 4. stavkom 1. također je utvrđeno da zastupnici izmijene svoju izjavu u roku
od 30 dana nakon svake promjene koja utječe na njihov položaj. Slijedom toga tijekom
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protekle godine 55 zastupnika podnijelo je predsjedniku 72 ažurirane izjave. Među
njima šest je zastupnika svoju izjavu ažuriralo dva puta, dva zastupnika tri puta, jedan
zastupnik četiri puta te jedan zastupnik pet puta.

Te ažurirane izjave sadržavale su ukupno 122 promjene, odnosno u pojedinim je
slučajevima u jednu ažuriranu izjavu uneseno više od jedne promjene.

Sadržajno su daleko najviše bili mijenjani dijelovi (D) (58 promjena), (A) (17
promjena) te (I) (15 promjena), što još jednom potvrđuje trend iz prethodnih godina.

Donji grafikon prikazuje raspodjelu (dio po dio) svih promjena do kojih je došlo
tijekom godine3.

Dio (A): profesionalne djelatnosti zastupnika tijekom tri godine prije preuzimanja dužnosti u Parlamentu te članstvo,
tijekom tog istog razdoblja, u odborima ili vijećima poduzeća, nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg
drugog tijela s pravnom osobnošću.
Dio (B): naknada primljena za obnašanje dužnosti zastupnika u drugom parlamentu.
Dio (C): redovno plaćena djelatnost koju zastupnik obavlja usporedo s obnašanjem svojih dužnosti, kao zaposlenik
ili samostalni djelatnik.
Dio (D): članstvo u odborima ili vijećima poduzeća, nevladinih organizacijama, udruženja ili bilo kojeg drugog tijela
s pravnom osobnošću, ili bilo koja druga, plaćena ili neplaćena, vanjska djelatnost.
Dio (E): povremena plaćena vanjska djelatnost (uključujući pisanje, predavanje ili davanje stručnih savjeta) ako
ukupna naknada u kalendarskoj godini premašuje 5 000 EUR.
Dio (F): udio u poduzeću ili partnerstvu ako to ima moguće posljedice na javnu politiku ili ako zbog takvih udjela
zastupnik ima znatan utjecaj na poslovanje dotičnog tijela.
Dio (G): financijska pomoć ili pomoć u osoblju ili stvarima koju zastupnik dobiva uz sredstva koja osigurava
Parlament i koja mu u okviru političkog djelovanja dodjeljuju treće osobe, čiji se identitet otkriva.
Dio (H): svaki drugi financijski interes koji bi mogao utjecati na obnašanje dužnosti zastupnika.
Dio (I): sve dodatne informacije koje zastupnik želi dostaviti.

3 Jedan je zastupnik podnio izjavu koja je bila sasvim identična prethodnoj; taj izolirani slučaj nije
prikazan u grafikonu.
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4. ADMINISTRATIVNE RADNJE

Administrativni odjel zastupnika u Glavnoj upravi Predsjedništva djeluje kao tajništvo
Savjetodavnog odjela i glavni ga je tajnik odredio kao nadležnu službu iz članaka 2.,
3., 4. i 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europski parlament
Tajništvo Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgija


