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WSTĘP

Zgodnie z art. 7 ust. 6 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (załącznik I do Regulaminu
Parlamentu Europejskiego) komitet doradczy ds. postępowania posłów publikuje
sprawozdanie roczne z podjętych działań.

Niniejsze sprawozdanie roczne obejmuje działania komitetu doradczego w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i zostało przyjęte przez komitet w dniu 7 lutego 2017
r.
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Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie dotyczy działań komitetu doradczego ds. postępowania
posłów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

W tym roku znacznie wzrosła liczba spraw kierowanych do komitetu przez
Przewodniczącego. Komitet rozpatrzył osiem przypadków możliwych naruszeń
kodeksu postępowania, dotyczących łącznie jedenastu posłów (w 2015 r. – pięciu).
Ponadto Komitet rozpatrzył wniosek o dokonanie wykładni kodeksu postępowania,
skierowany bezpośrednio przez Przewodniczącego. Tym samym przez cały rok
komitet wzbogacał swoje orzecznictwo.

Podobnie jak w przeszłości, komitet doradczy dokładał starań, by optymalnie służyć
posłom, dbając o ścisłe przestrzeganie postanowień kodeksu przy utrzymaniu jak
najmniejszych obciążeń administracyjnych. W tym celu komitet postawił sobie za
cel szczególnie upowszechnianie wiedzy o kodeksie postępowania. Należy
podkreślić, że komitet jeszcze bardziej zwiększył międzynarodowy wymiar tych
prac, aby najlepsze praktyki Parlamentu Europejskiego w dziedzinie etyki
parlamentarnej i przejrzystości były lepiej znane i uznawane poza instytucją.

Ponadto właściwe służby administracyjne (Dział do Spraw Administracyjnych
Posłów w DG ds. Urzędu Przewodniczącego, zapewniający obsługę sekretariatu
komitetu doradczego) nadal poddawały wszystkie oświadczenia majątkowe posłów
ogólnej kontroli wiarygodności, zgodnie z art. 9 przepisów wykonawczych do
kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego.

W ciągu roku nowi posłowie przedstawili 16 nowych oświadczeń, a 55 posłów
przedstawiło 72 zmienione oświadczenia w ramach obejmującego wszystkich
posłów ogólnego obowiązku aktualizacji. Uaktualnione oświadczenia zawierały w
sumie 122 zmiany, zatem w niektórych przypadkach dana aktualizacja dotyczyła
więcej niż jednej zmiany.
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1 KONTEKST

Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów
finansowych i konfliktu interesów (zwany dalej kodeksem postępowania) wszedł w
życie
w dniu 1 stycznia 2012 r.

W kodeksie postępowania wprowadzono szereg zasad przewodnich, których posłowie
muszą przestrzegać podczas wykonywania obowiązków parlamentarnych;
najważniejsze spośród tych zasad to bezinteresowność, uczciwość, otwartość,
staranność, rzetelność, odpowiedzialność i poszanowanie reputacji Parlamentu.

Ponadto w kodeksie postępowania podano po raz pierwszy jednoznaczną definicję
konfliktu interesów, a także tryb postępowania, jaki bezwzględnie muszą przyjąć
posłowie w razie konfliktu interesów, zarówno realnego, jak i potencjalnego, czyli
postrzeganego jako taki przez część opinii publicznej.

Kodeks postępowania przewiduje również ograniczenia dotyczące warunków, na
których byli posłowie mają prawo prowadzić lobbing lub działalność reprezentacyjną.

W kodeksie postępowania wprowadzono zwłaszcza szczegółowe oświadczenie
majątkowe, które wszyscy posłowie muszą przedłożyć na własną odpowiedzialność
przed końcem pierwszej sesji miesięcznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego
lub, w przypadku posłów, którzy objęli stanowiska w trakcie trwania kadencji, w ciągu
30 dni od chwili rozpoczęcia pełnienia mandatu w Parlamencie. Posłowie muszą
ponadto modyfikować to oświadczenie w terminie 30 dni od każdej zmiany w ich
sytuacji osobistej.

Te obowiązki dotyczące oświadczenia uzupełniono w przepisach wykonawczych do
kodeksu postępowania, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2013 r. Według przepisów
wykonawczych posłowie mają również obowiązek zgłaszania w krótkim czasie udziału
w wydarzeniach, w których uczestniczą, jeżeli koszty podróży, zakwaterowania lub
pobytu zostały zwrócone lub bezpośrednio opłacone przez strony trzecie. Ponadto mają
oni obowiązek zgłaszać i przedkładać administracji wszelkie prezenty, jakie otrzymują,
oficjalnie reprezentując Parlament.

Wszystkie wymienione obowiązki dotyczące oświadczeń odzwierciedlają surowe
wymogi Parlamentu w dziedzinie etyki i przejrzystości. Ponadto wszystkie
oświadczenia majątkowe, oświadczenia o udziale w wydarzeniach organizowanych
przez strony trzecie, jak również rejestr oficjalnych prezentów są łatwo dostępne na
stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Każdy poseł naruszający kodeks postępowania lub jego przepisy wykonawcze naraża
się na sankcje, a ostateczny głos w sprawie wymiaru sankcji ma Przewodniczący.
Informacje o sankcjach są ogłaszane na posiedzeniu plenarnym i publikowane na
stronie internetowej Parlamentu, co również ma służyć przejrzystości.
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2 KOMITET DORADCZY DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW

2.1 Skład

Komitet doradczy ds. postępowania posłów (zwany dalej komitetem doradczym)
utworzono na mocy art. 7 akapit pierwszy kodeksu postępowania.

Skład komitetu określa art. 7 ust. 2 i 3 kodeksu postępowania. Na początku swojej
kadencji Przewodniczący mianuje pięciu stałych członków wybranych spośród
członków prezydiów i koordynatorów Komisji Spraw Konstytucyjnych i Komisji
Prawnej Parlamentu Europejskiego, uwzględniając ich doświadczenie i potrzebę
zachowania równowagi politycznej.

W dniu 16 stycznia 2017 r. upływa kadencja następujących stałych członków komitetu:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polska);

 Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg);

 Sajjad KARIM (ECR, Zjednoczone Królestwo);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francja) oraz

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Republika Czeska).

Na początku swej kadencji Przewodniczący mianuje także po jednym rezerwowym
członku komitetu doradczego z każdej grupy politycznej niemającej przedstawiciela w
komitecie doradczym.

W dniu 16 stycznia 2017 r. upływa kadencja następujących rezerwowych członków
komitetu:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia);

 Laura FERRARA (EFDD, Włochy) oraz

 Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgia).

2.2 Przewodnictwo

Zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit drugi kodeksu postępowania każdy członek komitetu
doradczego przewodniczy mu rotacyjnie przez sześć miesięcy. Ponadto zgodnie z art. 3
regulaminu komitetu rotacja zasadniczo następuje według wielkości grup politycznych
(w porządku malejącym), do których należą członkowie komitetu. W ubiegłym roku, z
uwzględnieniem rotacyjnego przewodnictwa w roku poprzednim, komitetowi
przewodniczyła M. DELVAUX (do lutego), a następnie przewodnictwo przejął J.-M.
CAVADA (od marca do sierpnia). We wrześniu z funkcji tej zrezygnował J.
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MAŠTÁLKA, a D. HÜBNER nie mogła objąć przewodnictwa w tym czasie, dlatego
od października do grudnia przejęła je ponownie M. DELVAUX.

2.3 Posiedzenia w 2016 r.

W 2016 r. odbyło się osiem posiedzeń komitetu doradczego.

Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2016 r.

Wtorek 26 stycznia
Wtorek 16 lutego
Wtorek 15 marca
Wtorek 24 maja
Wtorek 12 lipca
Środa 12 października1

Poniedziałek 24 października2

Wtorek 6 grudnia

2.4 Zadania

Misja komitetu doradczego jest dwojaka:

 po pierwsze, zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit pierwszy kodeksu postępowania,
komitet na wniosek posła udziela mu – w trybie poufnym i w terminie 30 dni
kalendarzowych – wskazówek dotyczących interpretacji i stosowania
postanowień kodeksu. Dany poseł ma wtedy prawo kierować się wskazówkami
udzielonymi przez komitet, co zapewnia istotną pewność prawa.

 Po drugie, zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit drugi oraz art. 8 kodeksu postępowania,
komitet doradczy na wniosek Przewodniczącego ocenia przypadki
ewentualnych naruszeń kodeksu i na podstawie wyciągniętych wniosków
kieruje do Przewodniczącego zalecenie dotyczące ewentualnej decyzji. Jeżeli
po uwzględnieniu tego zalecenia Przewodniczący uzna, że dany poseł
rzeczywiście naruszył kodeks postępowania, po wysłuchaniu posła podejmuje
uzasadnioną decyzję, w której może określić sankcję, publikowaną na stronie
internetowej Parlamentu do końca danej kadencji.

1 Ze względów praktycznych posiedzenie planowane początkowo na 18 października odbyło się z
wyprzedzeniem, w dniu 12 października.
2 Na potrzeby prac komitetu to posiedzenie nadzwyczajne, nieprzewidziane początkowo w
harmonogramie, zorganizowano w Strasburgu.
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2.5 Prace przeprowadzone w ciągu roku

2.5(i) Ewentualne naruszenia kodeksu postępowania

W 2016 r. Przewodniczący zwrócił się do komitetu doradczego osiem razy (pięć w roku
poprzednim) w sprawie przypadków ewentualnych naruszeń kodeksu postępowania,
obejmujących łącznie jedenastu posłów.

Jeden z przypadków dotyczył trzech posłów, którzy udali się do państwa trzeciego i nie
przedstawili po powrocie oświadczeń o udziale w wydarzeniach organizowanych przez
strony trzecie. Komitet stwierdził, że wszystkie koszty podróży zostały pokryte przez
grupę polityczną, i doszedł do wniosku, że dani posłowie są zwolnieni z obowiązku
zgłaszania podróży, zgodnie z odstępstwem przewidzianym w art. 6 ust. 2 akapit
czwarty przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania, oraz że nie zostało
popełnione przy tej okazji żadne naruszenie kodeksu.

Cztery wnioski dotyczyły posłów, którzy również udali się do państw trzecich i nie
przedłożyli następnie oświadczenia o udziale w wydarzeniach organizowanych przez
strony trzecie, mimo że byli do tego zobowiązani na mocy art. 6 przepisów
wykonawczych do kodeksu postępowania, ponieważ ich koszty podróży,
zakwaterowania lub pobytu zostały pokryte przez władze państw niebędących
członkami UE. W tym względzie komitet doradczy stwierdził, że posłowie ci
faktycznie naruszyli kodeks postępowania, ale jednocześnie zalecił niepodejmowanie
dalszych kroków wobec nich, gdyż wszyscy zainteresowani posłowie po stwierdzeniu
niedopatrzenia bezzwłocznie złożyli należycie wypełnione oświadczenia i pismo
wyjaśniające.

Inny przypadek odnosi się również do posła, który udał się do państwa trzeciego na
zaproszenie władz tego kraju, a nie przedłożył oświadczenia odnoszącego się do tej
podróży. Komitet doradczy, biorąc pod uwagę wyjątkowo długie opóźnienie w
złożeniu tego oświadczenia, uznał, że poseł ten dopuścił się naruszenia kodeksu
postępowania.

Inny wniosek Przewodniczącego dotyczył posła, na temat którego Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych sporządził sprawozdanie. Biorąc pod uwagę fakt,
że OLAF stwierdził, że poseł ten dopuścił się nadużyć finansowych na niekorzyść
Parlamentu, komitet doszedł do wniosku, że działaniami tymi poseł naruszył zasady
przewodnie zawarte w art. 1 kodeksu postępowania, a jego zachowanie uzasadniało
zastosowanie sankcji.

Ósmy przypadek dotyczył zachowania dwóch posłów w Parlamencie. Również i tutaj
komitet doszedł do wniosku, że zachowanie to stanowiło naruszenie art. 1 kodeksu
postępowania i art. 11 Regulaminu Parlamentu. Ponadto komitet zalecił
Przewodniczącemu wniesienie sprawy do właściwych krajowych organów sądowych.

Przewodniczący zwrócił się także do komitetu o ocenę sytuacji w odniesieniu do coraz
częstszego sponsorowania przez niektórych posłów wydarzeń o charakterze
komercyjnym odbywających się w pomieszczeniach Parlamentu, we współpracy z
osobami trzecimi, takimi jak przedstawiciele grup interesu lub stowarzyszeń
branżowych. Komitet przedstawił Przewodniczącemu swoją ocenę i przypomniał
obowiązujące posłów wymogi w zakresie składania oświadczeń majątkowych i
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konfliktu interesów, podkreślając jednocześnie, że to do kwestorów należy obowiązek
zapewnienia prawidłowego stosowania decyzji Prezydium w sprawie użytkowania
pomieszczeń Parlamentu przez strony trzecie, a także organizacji imprez kulturalnych
i wystaw.

2.5(ii) Wytyczne dotyczące interpretacji i stosowania kodeksu
postępowania

W 2016 r. komitet doradczy nie otrzymał żadnego formalnego wniosku, w rozumieniu
art. 7 ust. 4 akapit pierwszy, o wydanie wytycznych dotyczących interpretacji i
stosowania kodeksu postępowania. Niemniej jednak przez cały rok jego sekretariat jak
zwykle w odpowiedzi na zapytania udzielał wielu posłom i asystentom parlamentarnym
pomocy w prawidłowej interpretacji i stosowaniu postanowień kodeksu i przepisów
wykonawczych do niego, przy zmniejszeniu w miarę możliwości obciążeń
administracyjnych.

2.5(iii) Propagowanie kodeksu postępowania na zewnątrz Parlamentu

Także w tym roku komitet doradczy nie szczędził wysiłków w celu propagowania
kodeksu postępowania na arenie międzynarodowej.

I tak M. DELVAUX reprezentowała komitet na sesji plenarnej Grupy Państw
Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy w dniu 30 czerwca. Przy tej okazji
przedstawiła ona przedstawicielom GRECO przepisy kodeksu postępowania, jak
również zadania i zasady funkcjonowania komitetu.

3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA

3.1 Procedura monitorowania oświadczeń majątkowych posłów

Art. 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania przewiduje procedurę
monitorowania oświadczeń majątkowych posłów. Ogólną kontrolę wiarygodności
przeprowadza w imieniu Przewodniczącego Dział do Spraw Administracyjnych
Posłów w DG ds. Urzędu Przewodniczącego, jeżeli istnieją podstawy pozwalające
sądzić, że oświadczenie zawiera wyraźnie błędne, niepoważne, nieczytelne lub
niezrozumiałe. Zainteresowanemu posłowi wyznacza się wtedy rozsądny termin, aby
mógł on zareagować, potwierdzając lub korygując dane zawarte w oświadczeniu. W
przypadku gdy udzielone wyjaśnienia zostaną uznane za niewystarczające,
Przewodniczący podejmuje decyzję o dalszych działaniach zgodnie z art. 8 kodeksu
postępowania.

W ciągu całego roku Dział do Spraw Administracyjnych Posłów w DG ds. Urzędu
Przewodniczącego systematycznie analizował wszystkie oświadczenia majątkowe
przedstawiane przez posłów, zarówno nowe oświadczenia posłów rozpoczynających
pełnienie mandatu w Parlamencie w trakcie kadencji, jak i zmienione wersje już
istniejących oświadczeń.
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3.2 Złożenie i aktualizacja oświadczeń majątkowych posłów

Zgodnie z art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania posłowie, którzy dołączyli do Parlamentu
w trakcie trwania kadencji, są zobowiązani, na własną odpowiedzialność, przedstawić
szczegółowe oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od momentu objęcia funkcji.
W 2016 r. szesnastu nowych posłów złożyło oświadczenia majątkowe w wyznaczonym
terminie.

Ponadto art. 4 ust. 1 przewiduje, że posłowie zmieniają swoje oświadczenia w terminie
30 dni po zaistnieniu każdej zmiany wpływającej na ich sytuację. W związku z tym w
ubiegłym roku 55 posłów przedłożyło Przewodniczącemu 72 uaktualnione
oświadczenia. Spośród nich sześciu posłów uaktualniało oświadczenia dwukrotnie,
dwóch posłów trzykrotnie, jeden czterokrotnie i jeden pięciokrotnie.

Uaktualnione oświadczenia zawierały w sumie 122 zmiany, zatem w niektórych
przypadkach jedna aktualizacja obejmowała więcej niż jedną zmianę.

Co do meritum najczęściej zmieniano sekcje (D), (A) oraz (I), gdyż naniesiono w nich
odpowiednio 58, 17 i 15 zmian, co po raz kolejny potwierdza tendencję zaobserwowaną
w poprzednich latach.

Poniższy wykres przedstawia liczbę wprowadzanych w ciągu roku zmian do
poszczególnych sekcji3.

Sekcja (A): działalność zawodowa, którą poseł prowadził w okresie trzech lat poprzedzających jego wybór do
Parlamentu, oraz jego członkostwo w tym okresie w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną.
Sekcja (B): wynagrodzenie otrzymane z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie.

3 Jeden poseł złożył oświadczenie identyczne z poprzednim; tego przypadku nie uwzględniono na
wykresie.
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Sekcja (C): regularna działalność, którą poseł prowadzi równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą otrzymuje
wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy wykonuje ją jako pracownik najemny, czy też jako osoba prowadząca
działalność na własny rachunek.
Sekcja (D): członkostwo w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną lub prowadzenie przez posła wszelkiej innej
działalności zewnętrznej, zarówno tej, za którą otrzymuje wynagrodzenie, jak i tej, którą wykonuje nieodpłatnie.
Sekcja (E): wynagradzana okazjonalna działalność zewnętrzna (w tym działalność pisarska, działalność
w charakterze wykładowcy lub w charakterze eksperta), jeżeli w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie
przekracza kwotę 5 000 EUR.
Sekcja (F): udział w przedsięwzięciu lub partnerstwie, który może mieć potencjalne skutki dla polityki publicznej
lub który umożliwia posłowi wywieranie istotnego wpływu na działanie tego przedsięwzięcia lub partnerstwa.
Sekcja (G): wsparcie finansowe, w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu, dodatkowe w stosunku do środków
przyznanych przez Parlament, udzielone posłowi w ramach jego działalności politycznej przez osoby trzecie, ze
wskazaniem tożsamości tych osób,
Sekcja (H): interesy finansowe, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie mandatu posła.
Sekcja (I): informacje dodatkowe, jakich poseł pragnie udzielić.

4 ADMINISTRACJA

Dział do Spraw Administracyjnych Posłów w Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu
Przewodniczącego działa jako sekretariat komitetu doradczego i został wyznaczony
przez Sekretarza Generalnego jako właściwa służba, o której mowa w art. 2, 3, 4 i 9
przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlament Europejski
Sekretariat komitetu doradczego ds. postępowania posłów
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgia


