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ĮŽANGA

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

Ši ataskaita, kurią Patariamasis komitetas priėmė 2017 m. vasario 7 d., apima jo veiklą
nuo 2016 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Turinys

1. Bendroji informacija

2. Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas
2.1 Sudėtis
2.2 Pirmininkavimas
2.3 Posėdžiai 2016 m.
2.4 Komandiruotės
2.5 Per metus atlikti darbai

3. Su Elgesio kodeksu susijusi veikla
3.1 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų kontrolės procedūra
3.2 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų teikimas ir atnaujinimas

4. Administravimas



3

Santrauka

Ši ataskaita apima Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto veiklą
2016 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiu.

Tais metai labai padaugėjo atvejų, kai Pirmininkas kreipėsi į šį komitetą. Komitetas
turėjo išnagrinėti aštuonis elgesio kodekso pažeidimų, galimai padarytų iš viso
vienuolikos Parlamento narių, atvejus, 2015 m. tokių atvejų buvo penki. Be to,
komitetas atsakė į tiesiogiai Pirmininko pateiktą prašymą dėl elgesio kodekso
aiškinimo. Taip komitetas per šiuos metus papildė savo praktiką.

Kaip ir anksčiau, Patariamasis komitetas taip pat stengėsi Parlamento nariams teikti
optimalias paslaugas, siekdamas užtikrinti, kad būtų kuo kruopščiau laikomasi
kodekso nuostatų, kartu stengdamasis, kad administracinė našta būtų kuo lengvesnė.
Šiuo tikslu komitetas ypač stengėsi kuo plačiau supažindinti su kodeksu. Reikėtų
pabrėžti, kad komitetas dar labiau padidino informuotumą tarptautiniu lygmeniu
siekiant, kad geriausios Parlamento etikos ir skaidrumo praktikos būtų geriau
žinomos ir pripažįstamos už institucijos ribų.

Be to, kompetentinga administracinė tarnyba (Parlamento narių administracinis
skyrius, priklausantis Vadovybės GD tarnybai, atliekantis Patariamojo komiteto
sekretoriato funkcijas) remdamasis EP narių elgesio kodekso įgyvendinimo
priemonių 9 straipsniu ir toliau teikė visas Parlamento narių finansinių interesų
deklaracijas bendram patikimumo patikrinimui.

2016 m. nauji Parlamento nariai pateikė 16 naujų deklaracijų, o 55 Parlamento nariai,
vykdydami įprastas deklaracijų atnaujinimo pareigas, privalomas visiems
Parlamento nariams, pateikė 72 pakeistas deklaracijas. Šiose pataisytose
deklaracijose buvo iš viso 122 pakeitimai, t. y. kai kuriais atvejais vieno atnaujinimo
metu padarytas daugiau nei vienas pakeitimas.
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1 BENDROJI INFORMACIJA

Europos Parlamento narių elgesio kodeksas finansinių interesų ir interesų konfliktų
klausimais (toliau – „Elgesio kodeksas“) įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.

Elgesio kodekse nurodyti keli pagrindiniai principai, kurių Parlamento nariai turi
laikytis vykdydami savo Parlamento nario pareigas: visų pirma nesavanaudiškumo,
sąžiningumo, skaidrumo, stropumo, garbingumo, atsakingumo, pagarbos institucijos
reputacijai.

Be to, Elgesio kodekse iš pradžių buvo pateikta bendra interesų konfliktų apibrėžtis bei
instrukcijos, kurių Parlamento nariai privalo laikytis, kai susiduria su interesų konfliktu:
realiu ar galimai kilsiančiu, t. y. kuris dalies viešosios nuomonės tokiu laikomas.

Elgesio kodeksu taip pat numatomi apribojimai sąlygoms, pagal kurias buvę
Parlamento nariai turi teisę vykdyti lobistinę ar atstovavimo veiklą.

Svarbiausia, kad Elgesio kodeksas numato išsamią finansinių interesų deklaraciją, kurią
visi Parlamento nariai, savo asmenine atsakomybe, turi pateikti prieš pasibaigiant
pirmajai mėnesinei sesijai, einančiai po Europos Parlamento rinkimų, arba Parlamento
nariams, kurie pradeda eiti savo pareigas Parlamento kadencijos metu, per 30 dienų nuo
jų darbo Parlamente pradžios. Be to, pasikeitus asmeninei situacijai, šią deklaraciją
Parlamento nariai turi atnaujinti per 30 dienų nuo pasikeitimo.

Šios deklaravimo prievolės papildytos Parlamento narių Elgesio kodekso įgyvendinimo
taisyklėmis, įsigaliojusiomis 2013 m. liepos 1 d. Pagal šias įgyvendinimo taisykles,
Parlamento nariai taip pat turi greitai pateikti deklaraciją apie savo dalyvavimą
renginiuose tais atvejais, kai jų kelionės, apgyvendinimo išlaidas ar dienpinigius
padengia ar tiesiogiai apmoka tretieji asmenys. Be to, jie privalo pranešti apie visas
dovanas, gautas oficialiai atstovaujant Parlamentui, ir jas pateikti administracijai.

Visos anksčiau minėtos deklaravimo prievolės atspindi griežtus Parlamento etikos ir
skaidrumo reikalavimus. Taip pat, visos finansinių interesų deklaracijos, dalyvavimo
trečiųjų asmenų organizuotuose renginiuose deklaracijos bei oficialių dovanų registras
yra lengvai prieinami internetu, Europos Parlamento puslapyje.

Kiekvienas Parlamento narys, pažeidęs Elgesio kodeksą ar Įgyvendinimo taisykles,
rizikuoja, kad galiausiai jam Parlamento pirmininkas skirs nuobaudas. Apie nuobaudą
paskelbiama plenariniame posėdyje ir, skaidrumo sumetimais, ji publikuojama
Parlamento internetiniame puslapyje.

2 PATARIAMASIS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KLAUSIMAIS

KOMITETAS

2.1 Sudėtis
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Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas (toliau – „Patariamasis
komitetas“) įsteigtas Elgesio kodekso 7 straipsnio 1 punktu.

Jo sudarymas reglamentuojamas Elgesio kodekso 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Patariamąjį
komitetą sudaro penki nuolatiniai 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.

Nuolatiniai komiteto nariai, kurių kadencija baigiasi 2017 m. sausio 16 d.:

 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).

Savo kadencijos pradžioje pirmininkas kiekvienai frakcijai taip pat skiria atsarginį narį,
kuris nėra nuolatinis Patariamojo komiteto narys.

Atsarginiai komiteto nariai, kurių kadencija baigiasi 2017 m. sausio 16 d.:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Suomija);

 Laura FERRARA (EFDD, Italija) ir

 Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgija).

2.2 Pirmininkavimas

Pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipą, kiekvienas nuolatinis komiteto
narys rotacijos tvarka šešis mėnesius pirmininkauja Patariamajam komitetui. Be to,
remiantis komiteto darbo tvarkos taisyklių 3 straipsniu, ši kaita iš esmės nustatoma
pagal frakcijų, kurioms priklauso nariai, dydį mažėjančia tvarka. Praėjusiais metais
užtikrinus pirmininkavimą iš eilės besikeičiant nariams ir atsižvelgiant į praėjusių metų
pirmininkų rotaciją, iki vasario mėn. pirmininkavo Mady DELVAUX, paskui, nuo
kovo iki rugpjūčio mėn., Jean-Marie CAVADA. Rugpjūčio mėn. Jiří MAŠTÁLKA
atsistatydino iš pareigų, o Danuta Maria HÜBNER tuo metu negalėjo vykdyti savo
pareigų, todėl Mady DELVAUX vėl perėmė pirmininko pareigas ir pirmininkavo nuo
spalio iki gruodžio mėn.

2.3 Posėdžiai 2016 m.

Patariamasis komitetas 2016 m. posėdžiavo aštuonis kartus.
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Patariamojo komiteto 2016 m. posėdžių kalendorius

Sausio 26 d., antradienis
Vasario 16 d., antradienis
Kovo 15 d., antradienis
Gegužės 24 d., antradienis
Liepos 12 d., antradienis
Spalio 12 d., trečiadienis1

Spalio 24 d., pirmadienis2

Gruodžio 6 d., antradienis

2.4 Komandiruotės

Patariamojo komiteto misija yra dviguba:

 Pirma, remiantis Elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa, komitetas
neoficialiai per 30 kalendorinių dienų pateikia kiekvienam prašymą
pateikusiam Parlamento nariui Elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gaires. Šį
prašymą pateikęs Parlamento narys turi teisę remtis komiteto nurodytomis
gairėmis, ir tai visiškai užtikrina teisinį saugumą.

 Antra, pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalies 2 pastraipą ir 8 straipsnį,
Patariamasis komitetas, Pirmininkui paprašius, įvertina galimus Elgesio
kodekso pažeidimus ir, atsižvelgdamas į savo išvadas, pateikia Pirmininkui
rekomendaciją dėl galimo sprendimo. Jei, remdamasis šia rekomendacija,
Pirmininkas padaro išvadą, kad Parlamento narys faktiškai pažeidė Elgesio
kodeksą, jis, išklausęs Parlamento narį, priima motyvuotą sprendimą, kuriuo
gali būti skiriama nuobauda ir kuris skelbiamas Parlamento internetiniame
puslapyje likusią kadencijos dalį.

2.5 Per metus atlikti darbai

2.5(i) Galimi Elgesio kodekso pažeidimai

2016 m. į Patariamąjį komitetą šešis kartus (penkis – 2015 m.) kreipėsi Pirmininkas,
prašydamas pateikti nuomonę dėl galimų elgesio kodekso pažeidimų, kurie buvo susiję
su iš viso vienuolika Parlamento narių.

Vienas iš šių atvejų susijęs su trimis Parlamento nariais, kurie buvo nuvykę į trečiąją
šalį ir grįžę nepateikė savo dalyvavimo trečiųjų šalių organizuotuose renginiuose

1 Praktiniais sumetimais posėdis, iš pradžių numatytas spalio 18 d. atkeltas į spalio 12 d.
2 Dėl komiteto darbų šis neeilinis posėdis, nenumatytas pirminiame kalendoriuje, suorganizuotas
Strasbūre.
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deklaracijų. Komitetas nustatė, kad visas su šia kelione susijusias išlaidas padengė
frakcija, ir padarė išvadą, jog atitinkami Parlamento nariai buvo atleisti nuo pareigos
pranešti apie kelionę pagal Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 6 straipsnio 2 dalies
4 pastraipoje numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą ir kodeksas šiuo atveju nebuvo
pažeistas.

Keturi prašymai pateikti nuomonę buvo susiję su Parlamento nariais, kurie taip pat vyko
į trečiąsias šalis ir vėliau pamiršo pateikti dalyvavimo trečiųjų šalių organizuotuose
renginiuose deklaraciją, nors privalėjo tai padaryti pagal Elgesio kodekso įgyvendinimo
taisyklių 6 straipsnį, nes jų kelionės, apgyvendinimo ar pragyvenimo išlaidas apmokėjo
ES nepriklausančių šalių valdžios institucijos. Šiuo atžvilgiu Patariamasis komitetas
nustatė, kad Parlamento nariai iš pradžių iš tiesų pažeidė Elgesio kodeksą, bet
nerekomendavo prieš juos imtis jokių papildomų veiksmų, atsižvelgęs į tai, kad visi
atitinkami Parlamento nariai skubiai pateikė tinkamai užpildytas deklaracijas ir
aiškinamuosius laiškus po to, kai buvo nustatyta, kad jie pamiršo tai padaryti.

Kitas atvejis taip pat buvo susijęs su Parlamento nariu, vykusiu į trečiąją šalį tos šalies
valdžios institucijų kvietimu ir nepateikusiu su šia kelione susijusios deklaracijos.
Patariamasis komitetas, atsižvelgęs į tai, kad deklaraciją pateikti buvo vėluojama itin
ilgai, nusprendė, kad Parlamento narys pažeidė Elgesio kodeksą.

Kitas Parlamento pirmininko prašymas pateikti nuomonę buvo susijęs su Parlamento
nariu, apie kurį pažymą rengė Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).
Atsižvelgęs į tai, kad OLAF nustatė, jog Parlamento narys padarė finansinių pažeidimų,
dėl kurių nukentėjo Parlamentas, Komitetas padarė išvadą, kad savo elgesiu Parlamento
narys pažeidė principus, nustatytus Elgesio kodekso 1 straipsnyje, ir kad dėl tokio
elgesio jis nusipelnė nuobaudos.

Aštunta byla buvo susijusi su dviejų Parlamento narių elgesiu Parlamento patalpose. Šį
kartą komitetas taip pat padarė išvadą, kad toks elgesys pažeidžia Elgesio kodekso 1
straipsnį ir Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnį. Be to, Komitetas
rekomendavo Pirmininkui perduoti klausimą kompetentingoms nacionalinėms
teisminėms institucijoms.

Galiausiai pirmininkas taip pat paprašė Komitetą įvertinti padėtį, susijusią su vis
dažniau pasitaikančia praktika, kai tam tikri Parlamento nariai globoja komercinio
pobūdžio renginius Parlamento patalpose, rengiamus bendradarbiaujant su trečiosiomis
šalimis, pavyzdžiui, profesinių asociacijų arba interesų grupių atstovais. Komitetas
Pirmininkui pateikė savo vertinimą ir priminė Parlamento nariams tenkančią pareigą
teikti finansinių interesų ir interesų konfliktų deklaracijas ir kartu pabrėžė, kad būtent
kvestoriai turi užtikrinti, jog būtų tinkamai taikomi Biuro sprendimai dėl trečiųjų šalių
naudojimosi Parlamento patalpomis tvarkos ir dėl kultūrinių renginių ir parodų
organizavimo.

2.5(ii) Elgesio kodekso aiškinimo ir įgyvendinimo rekomendacijos

2016 m. Patariamasis komitetas negavo jokių oficialių prašymų pagal 7 straipsnio 4
dalies 1 pastraipą dėl elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gairių. Tačiau ištisus metus
jo sekretoriatas, kaip įprasta, padėjo daugeliui Parlamento narių ir jų padėjėjų
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išsiaiškinti ir teisingai taikyti Kodekso nuostatas ir jo įgyvendinimo taisykles, tuo pačiu
kiek įmanoma sumažindamas jų administracinę naštą ir atsakydamas į jų užklausas.

2.5(iii) Elgesio kodekso propagavimas už Parlamento ribų

Šiais metais Patariamasis komitetas daug dirbo, kad Elgesio kodeksas būtų
propaguojamas tarptautiniu mastu.

Taigi, M. DELVAUX atstovavo komitetui Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją
grupės (GRECO) plenariniame posėdyje birželio 30 d. Šia proga GRECO atstovams ji
pristatė Elgesio kodekso nuostatas, taip pat Komiteto užduotis ir veikimo principus.

3 SU ELGESIO KODEKSU SUSIJUSI VEIKLA

3.1 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų kontrolės procedūra

Elgesio kodekso įgyvendinimo priemonių 9 straipsnyje numatyta Parlamento narių
finansinių interesų deklaracijų kontrolės procedūra. Bendrą patikimumo patikrinimą
Pirmininko vardu atlieka Vadovybės generalinio direktorato Parlamento narių
administracijos skyrius, jei yra priežasčių manyti, kad deklaracijoje pateikta
akivaizdžiai klaidinga, nerimta, neįskaitoma ar nesuprantama informacija.
Atitinkamam Parlamento nariui skiriamas pagrįstas laikotarpis, kad jis galėtų patvirtinti
deklaracijoje pateiktus duomenis arba juos ištaisyti. Jei pateikti paaiškinimai laikomi
nepakankamais, Pirmininkas priima sprendimą dėl tolesnės procedūros pagal Elgesio
kodekso 8 straipsnį.

Visus šiuos metus, Vadovybės GD Parlamento narių administracijos skyrius
sistemingai tikrino visas finansinių interesų deklaracijas, kurias pateikė Parlamento
nariai, nesvarbu, ar tai buvo naujos Parlamento kadenciją pradedančių Parlamento narių
deklaracijos ar jau pateiktų deklaracijų patikslintos versijos.

3.2 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų teikimas ir atnaujinimas

Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad Parlamento nariai,
pradedantys eiti pareigas Parlamento kadencijai jau prasidėjus savo asmenine
atsakomybe pateiktų išsamią savo finansinių interesų deklaraciją per trisdešimt dienų
nuo tada, kai pradeda eiti pareigas. 2016 m. šešiolika Parlamento narių pateikė savo
finansinių interesų deklaracijas per nustatytą laikotarpį.

Be to, 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Parlamento nariai turi iš dalies pakeisti savo
deklaracijas per trisdešimt dienų, jei įvyksta kokių nors svarbių pasikeitimų, darančių
poveikį jų padėčiai. Todėl per praėjusius metus 55 Parlamento nariai pateikė 72
atnaujintas deklaracijas. Iš jų šeši savo deklaracijas atnaujino du kartus, du Parlamento
nariai – 3 kartus, vienas narys keturis, o dar vienas – penkis kartus.

Šiose atnaujintose deklaracijose iš viso buvo 122 pakeitimai, t. y. kai kuriais atvejais
vieno atnaujinimo metu padaryta daugiau nei vienas pakeitimas.
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Kalbant apie pakeitimų pobūdį, (D), (A) ir (I) dalys buvo keičiamos dažniausiai,
atitinkamai 58, 17 ir 15 pakeitimų, ir tai dar kartą patvirtina anksčiau pastebėtą
tendenciją.

Toliau pateikiamoje diagramoje matyti visų pakeitimų, atliktų per metus,
pasiskirstymas, pateikiamas iš eilės pagal skirsnius3.

(A) skirsnis: profesinė veikla per paskutinius trejus metus iki pareigų ėjimo Parlamente pradžios ir pareigos tuo
pačiu laikotarpiu įmonių, nevyriausybinių organizacijų, 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 dirbdamas pagal darbo sutartį, ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo.
(D) skirsnis: pareigos įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar bet kokių kitų įstaigų, turinčių juridinio
asmens statusą, valdybose ar tarybose arba bet kokia kita atlyginama ar neatlyginama išorės veikla.
(E) skirsnis: atlyginama nenuolatinė išorės veikla (įskaitant rašymą, dalyvavimą konferencijose 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 ar parama teikiant materialinę pagalbą ar personalą, kurią greta Parlamento
skirtų išteklių Parlamento narys gauna savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodant pastarųjų tapatybę.
(H) skirsnis: bet kokie kiti finansiniai interesai, kurie galėtų daryti poveikį 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 elgesio kodekso įgyvendinimo
priemonių 2, 3, 4 ir 9 straipsnius yra generalinio sekretoriaus paskirta kompetentinga
tarnyba.

3 Parlamento narys pateikė deklaraciją, visiškai atitinkančią ankstesnę; šis atvejis šioje diagramoje
nevaizduojamas.
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