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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Βάσει του άρθρου 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) η
συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών δημοσιεύει ετήσια έκθεση για
το έργο της.

Η ετήσια έκθεση αφορά τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής στο
διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και εγκρίθηκε από αυτήν στις
22 Φεβρουαρίου 2018.
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Περίληψη

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής
δεοντολογίας των βουλευτών από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκε μείωση του αριθμού των υποθέσεων που η
επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει. Η επιτροπή είχε κληθεί να εξετάσει τέσσερις
υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων του κώδικα δεοντολογίας, στις οποίες εμπλέκονταν
έξι συνολικά βουλευτές, έναντι οκτώ υποθέσεων το 2016.

Το τρέχον έτος, η συμβουλευτική επιτροπή έχει λάβει δύο αιτήσεις από τα
ενδιαφερόμενα μέλη που ζητούν οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή
των διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η επιτροπή
προσέφερε τις συμβουλές της εμπιστευτικά και εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η συμβουλευτική επιτροπή προσπάθησε να
προσφέρει στους βουλευτές άριστες υπηρεσίες, μεριμνώντας ώστε οι διατάξεις του
κώδικα να τηρούνται σχολαστικά, διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό φόρτο όσο
το δυνατό πιο περιορισμένο.

Επιπλέον, η αρμόδια διοικητική υπηρεσία (Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των
Βουλευτών, ΓΔ Προεδρίας, ως γραμματεία της συμβουλευτικής επιτροπής) συνέχισε
να διενεργεί γενικό έλεγχο αξιοπιστίας σε όλες τις δηλώσεις οικονομικών
συμφερόντων που υπέβαλαν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια του έτους, δυνάμει του
άρθρου 9 των Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών.

Στη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν 31 νέες δηλώσεις από νέους βουλευτές.

Στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης του Κανονισμού του στις 13 Δεκεμβρίου
2016, το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι οι βουλευτές πρέπει να προσαρμόσουν τη
δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους, ώστε να αποτυπώνονται οι αλλαγές που
έγιναν στο άρθρο 4 του κώδικα δεοντολογίας, το αργότερο έξι μήνες μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αλλαγών, δηλ. έως τις 16 Ιουλίου 2017.
Στις 8 Μαρτίου 2017, το Προεδρείο απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα σε όλους τους
βουλευτές με το οποίο τους ενημέρωσε για την υποχρέωση τους να υποβάλουν εκ
νέου δήλωση και τους διαβίβασε το αναθεωρημένο έντυπο. Μετά τη λήξη της
προθεσμίας αυτής η συμβουλευτική επιτροπή απέστειλε διοικητικές επιστολές για
την υπενθύμιση της υποχρέωσης αυτής. Στη συνέχεια, εστάλη στις 14 Σεπτεμβρίου
2017 επιστολή υπενθύμισης από τον Πρόεδρο προς τα μέλη που δεν είχαν ακόμα
υποβάλει αναθεωρημένη δήλωση, ζητώντας τους να το πράξουν έως τις 6
Οκτωβρίου 2017 το αργότερο. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του 2017, όλοι οι
βουλευτές του ΕΚ πλην είκοσι τεσσάρων είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή
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τους να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους στο πλαίσιο
της εν λόγω διαδικασίας αναθεώρησης.
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα
οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων (εφεξής: κώδικας
δεοντολογίας) ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο κώδικας δεοντολογίας καθιέρωσε ορισμένες βασικές κατευθυντήριες αρχές που οι
βουλευτές οφείλουν να τηρούν κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους
καθηκόντων, όπως η ανιδιοτέλεια, η ακεραιότητα, η διαφάνεια, το καθήκον επιμέλειας,
η εντιμότητα και το αίσθημα ευθύνης, καθώς και η διαφύλαξη του κύρους του
Κοινοβουλίου. Ο κώδικας δεοντολογίας επιβάλλει στους βουλευτές να ενεργούν
αποκλειστικά και μόνο προς το δημόσιο συμφέρον και να απέχουν από τη λήψη
οικονομικών ωφελημάτων ή άλλης αμοιβής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Για πρώτη φορά, ο κώδικας δεοντολογίας όρισε ρητώς την έννοια της σύγκρουσης
συμφερόντων και καθόρισε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι
βουλευτές όταν διαπιστώνουν σύγκρουση συμφερόντων, είτε πραγματική είτε
δυνητική (δηλαδή αντιληπτή ως τέτοια από το κοινό ή που θα μπορούσε να οδηγήσει
σε πραγματική σύγκρουση συμφερόντων).

Ο κώδικας δεοντολογίας θέσπισε επίσης περιορισμούς όσον αφορά τις προϋποθέσεις
υπό τις οποίες οι πρώην βουλευτές δικαιούνται να ασκούν δραστηριότητες προώθησης
συμφερόντων ή δραστηριότητες εκπροσώπησης.

Ο κώδικας δεοντολογίας εισήγαγε λεπτομερή δήλωση οικονομικών συμφερόντων που
όλοι οι βουλευτές, με προσωπική τους ευθύνη, οφείλουν να υποβάλουν πριν από το
τέλος της πρώτης περιόδου συνόδου μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή, για τους βουλευτές που αναλαμβάνουν καθήκοντα στη
διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, εντός τριάντα ημερών από την είσοδό τους
στο Κοινοβούλιο. Οι βουλευτές οφείλουν επίσης να ενημερώνουν τον Πρόεδρο σε
περίπτωση αλλαγών στην προσωπική τους κατάσταση που επηρεάζει τη δήλωσή τους.

Οι υποχρεώσεις αυτές στο θέμα των δηλώσεων συμπληρώθηκαν με τα Μέτρα
Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι βουλευτές έχουν υποχρέωση να δηλώνουν αμέσως
τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις για τις οποίες τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής ή
παραμονής τους επιστρέφονται ή καταβάλλονται απευθείας από τρίτους. Επιπλέον,
οφείλουν να γνωστοποιούν και να παραδίδουν στη διοίκηση όλα τα δώρα που
λαμβάνουν όταν εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά τους.

Όλες οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης αποτυπώνουν την ισχυρή
προσήλωση του Κοινοβουλίου σε θέματα διαφάνειας. Όλες οι δηλώσεις οικονομικών
συμφερόντων και οι δηλώσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από
τρίτους, καθώς και το μητρώο επισήμων δώρων, είναι άμεσα προσβάσιμα στον
ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπει επίσης διαδικασία επιβολής των διατάξεών του.
Όποιος βουλευτής παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας ή τα Μέτρα Εφαρμογής του
αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή που θα απαγγείλει εντέλει ο
Πρόεδρος αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του τη σύσταση της συμβουλευτικής
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επιτροπής. Η ποινή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση της Ολομέλειας και δημοσιεύεται
για λόγους διαφάνειας στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
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Στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης του Κανονισμού του Κοινοβουλίου του
Δεκεμβρίου 2016, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στον κώδικα δεοντολογίας, οι
οποίες εκτίθενται στο παράρτημα Ι του εν λόγω Κανονισμού. Οι κύριες αλλαγές έχουν
ως εξής:

 Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βουλευτές δεν μπορούν πλέον να
ασκούν επ’ αμοιβή επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ομάδων
προώθησης συμφερόντων που συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων της Ένωσης.

 Έχουν επέλθει ορισμένες τροποποιήσεις στη δήλωση οικονομικών
συμφερόντων του βουλευτή που αποτυπώνονται στο αντίστοιχο έντυπο για την
υποβολή των δηλώσεων, όπως εγκρίθηκαν από το Προεδρείο· ειδικότερα:

 Τα μέλη πρέπει να υποβάλουν αναθεωρημένη δήλωση έως το τέλος του
μήνα που έπεται κάθε επερχόμενη αλλαγή (και όχι εντός 30 ημερών, όπως
στο παρελθόν).

 Έχει προστεθεί μια νέα κατηγορία εισοδήματος μεταξύ 1 και 499 EUR.

 Όταν αναφέρεται η μεγαλύτερη κατηγορία εισοδήματος (πάνω από
10 000 EUR μηνιαίως), οι βουλευτές πρέπει επίσης να δηλώνουν το
πλησιέστερο ποσό σε 10 000 EUR.

 Για συμμετοχές σε εταιρείες ή συμπράξεις, υπάρχει τώρα η δυνατότητα να
αναφέρονται ως «μη αμειβόμενες».

Κατά την έγκριση του αναθεωρημένου Κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι οι
βουλευτές πρέπει να προσαρμόσουν τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους το
αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αλλαγών. Αυτό
σημαίνει ότι όλοι οι βουλευτές έπρεπε να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση αυτή, ακόμη
και αν δεν είχαν επέλθει αλλαγές, έως τις 16 Ιουλίου το αργότερο, χρησιμοποιώντας το
αναθεωρημένο έντυπο δήλωσης που ενέκρινε το Προεδρείο (βλ. τμήμα 3.3 της
παρούσας έκθεσης).
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2 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

2.1 Σύνθεση

Η συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών (εφεξής: συμβουλευτική
επιτροπή) ιδρύθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του κώδικα δεοντολογίας, στην αρχή της
θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει πέντε τακτικά μέλη από τα μέλη της Επιτροπής
Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη την εμπειρία τους καθώς και τις πολιτικές ισορροπίες.

Τα τακτικά μέλη που συγκροτούσαν τη συμβουλευτική επιτροπή κατά το πρώτο ήμισυ
της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και τα οποία διορίστηκαν εκ νέου από τον
Πρόεδρο στις 5 Απριλίου 2017 για μία ακόμη θητεία δυόμισι ετών είναι τα εξής:

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

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

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

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

 ο κ. MAŠTÁLKA (GUE, Τσεχική Δημοκρατία).

Στην αρχή της θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει επίσης από ένα αναπληρωματικό μέλος
για κάθε πολιτική ομάδα που δεν εκπροσωπείται από κάποιο από τα τακτικά μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής.

Τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής που έχουν υπηρετήσει στην επιτροπή από την
αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και διορίστηκαν εκ νέου από τον
Πρόεδρο στις 5 Απριλίου 2017 είναι τα εξής:

 η κ. Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Φινλανδία)·

 η κ. Laura FERRARA (EFDD, Ιταλία)·

 ο κ. Gerolf ANNEMANS (ENL, Βέλγιο).

2.2 Προεδρία

Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του κώδικα δεοντολογίας, κάθε τακτικό
μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για διάστημα
έξι μηνών. Επί πλέον, βάσει του άρθρου 3 του Κανονισμού της συμβουλευτικής
επιτροπής, η εκ περιτροπής προεδρία ασκείται κατά κανόνα σύμφωνα με τη φθίνουσα
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σειρά μεγέθους των πολιτικών ομάδων στις οποίες ανήκουν τα μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής.

Το 2017, καθήκοντα προέδρου άσκησαν τα ακόλουθα μέλη της συμβουλευτικής
επιτροπής: η κ. HÜBNER από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο και η κ. DELVAUX
από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2017. Η θητεία της τελευταίας ως προέδρου
λήγει τον Μάρτιο 2018.

2.3 Συνεδριάσεις 2017

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν επτά συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής.

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής
κατά το 2017

Τετάρτη 25 Απριλίου (συνεδρίαση συγκρότησης σε Σώμα)
Τρίτη 30 Μαΐου1

Τρίτη 20 Ιουνίου
Τρίτη 11 Ιουλίου2

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 10 Οκτωβρίου
Τρίτη 7 Νοεμβρίου
Τρίτη 21 Νοεμβρίου3 (έκτακτη συνεδρίαση)
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου4

2.4 Καθήκοντα

Τα καθήκοντα της συμβουλευτικής επιτροπής είναι διττά:

 Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο 1 του κώδικα δεοντολογίας,
η επιτροπή παρέχει, εμπιστευτικά και εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών, σε
όποιον βουλευτή το ζητήσει, καθοδήγηση κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των
διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας. Ο βουλευτής που ζητά καθοδήγηση από την
επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να βασίζεται στην καθοδήγηση αυτή.

 Δεύτερον, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 εδάφιο 2 του κώδικα δεοντολογίας,
η συμβουλευτική επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, αξιολογεί τις
περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας και, συμβουλεύει τον
Πρόεδρο για τυχόν λήψη μέτρων.

1 Η συνάντηση ακυρώθηκε.
2 Η συνάντηση ακυρώθηκε.
3 Μία έκτακτη συνεδρίαση διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου.
4 Για οργανωτικούς λόγους, η συνεδρίαση που αρχικά προβλεπόταν στις 5 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε για
τις 7 Δεκεμβρίου.
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Στο άρθρο 8 του κώδικα δεοντολογίας ορίζεται λεπτομερέστερα η διαδικασία που
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας. Ειδικότερα, σε
περίπτωση που υπάρχει υποψία ενδεχόμενης παράβασης του κώδικα δεοντολογίας
από βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος – με εξαίρεση
προφανώς οχληρές περιπτώσεις – παραπέμπει το ζήτημα στη συμβουλευτική
επιτροπή. Η συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει τις συνθήκες της εικαζόμενης
παράβασης και μπορεί να ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή. Με βάση τα
συμπεράσματα της έρευνας, η επιτροπή διατυπώνει σύσταση για ενδεχόμενη
απόφαση προς τον Πρόεδρο. Εάν, με βάση τη σύσταση αυτή, ο Πρόεδρος οδηγηθεί
στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει όντως παραβιάσει τον κώδικα
δεοντολογίας, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, λαμβάνει
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία επιβάλλεται κύρωση, η οποία δημοσιεύεται
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

2.5 Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

2.5.1 Πιθανές παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας

Το 2017 ο Πρόεδρος παρέπεμψε στη συμβουλευτική επιτροπή τέσσερις υποθέσεις
πιθανής παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας (έναντι οκτώ το προηγούμενο έτος) . Οι
υποθέσεις αυτές αφορούσαν έξι συνολικά βουλευτές.

Μία από τις υποθέσεις αυτές αφορούσε τρεις βουλευτές που είχαν μεταβεί σε τρίτη
χώρα και δεν είχαν υποβάλει μετά την επιστροφή τους δήλωση συμμετοχής σε
εκδηλώσεις οργανωμένες από τρίτους εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον
κώδικα δεοντολογίας. Η δήλωση αυτή ήταν απαραίτητη βάσει του άρθρου 6 των
Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, δεδομένου ότι τα έξοδα για το ταξίδι,
το κατάλυμα και τη διαμονή τους είχαν καταβληθεί από τις αρχές τρίτων χωρών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε απάντηση στην επιστολή του ασκούντος την
προεδρία που ζητούσε διευκρινίσεις σε σχέση με το ταξίδι τους, και οι τρεις υπέβαλαν
δήλωση συμμετοχής, δεόντως συμπληρωμένη σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 των Μέτρων
Εφαρμογής. Ως εκ τούτου, η συμβουλευτική επιτροπή πρότεινε στον Πρόεδρο ότι
πρέπει να συναχθεί ότι η αδυναμία των ενδιαφερομένων βουλευτών να υποβάλουν
δήλωση συμμετοχής σε εύθετο χρόνο, συνιστά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας,
αλλά ότι, λόγω της άμεσης υποβολής των κατάλληλων δηλώσεων, δεν απαιτείται
περαιτέρω λήψη μέτρων στο θέμα αυτό.

Μια άλλη υπόθεση αφορούσε έναν βουλευτή ο οποίος είχε μεταβεί σε διάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο έδαφος τρίτης χώρας, εκτός ΕΕ, η κατάληψη του οποίου από
ξένη δύναμη δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, και ο οποίος δεν είχε
υποβάλει δήλωση συμμετοχής σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους.
Απαντώντας σε επιστολή που του απέστειλε ο ασκών την προεδρία, ο βουλευτής
διευκρίνισε ότι συμμετείχε στη διάσκεψη ως ιδιώτης και κατέβαλε όλα τα έξοδα
σχετικά με το ταξίδι του. Δεδομένου ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, δεν ήταν
υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση ταξιδίου σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 των Μέτρων
Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, η συμβουλευτική επιτροπή πρότεινε στον
Πρόεδρο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο εν λόγω βουλευτής δεν έχει παραβιάσει τον
κώδικα δεοντολογίας.
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Σε μια άλλη υπόθεση που παραπέμφθηκε στη συμβουλευτική επιτροπή, ο
ενδιαφερόμενος βουλευτής, παρά την εκλογή του ως βουλευτής στο περιφερειακό
κοινοβούλιο κράτους μέλους της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βουλευτής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέλειψε να τροποποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα δεοντολογίας, τη δήλωσή του περί οικονομικών
συμφερόντων εντός της καθορισμένης προθεσμίας αναφέροντας τον μισθό που
ελάμβανε στο πλαίσιο παράλληλης κοινοβουλευτικής θητείας σύμφωνα με το τμήμα
(Β) της οικείας δήλωσης οικονομικών συμφερόντων του. Απαντώντας σε επιστολή που
του απέστειλε ο ασκών την προεδρία της επιτροπής, με την οποία τον κάλεσε να
διορθώσει την παράλειψή του, ο εν λόγω βουλευτής υπέβαλε νέα δήλωση οικονομικών
συμφερόντων δεόντως τροποποιημένη, αναφέροντας στο τμήμα (Β), τη θητεία του στο
περιφερειακό κοινοβούλιο, καθώς και το ύψος του μισθού που λαμβάνει σε μηνιαία
βάση. Με το δεδομένο αυτό, η συμβουλευτική επιτροπή συνέστησε στον Πρόεδρο ότι
πρέπει να συναχθεί ότι, παρόλο που ο βουλευτής παρέλειψε να υποβάλει σε εύθετο
χρόνο αναθεωρημένη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και συνεπώς παραβίασε τον
κώδικα δεοντολογίας, λόγω της εκ των υστέρων υποβολής εκ μέρους του
επικαιροποιημένης δήλωσης, δεν απαιτείται περαιτέρω λήψη μέτρων.

Τέλος, ο Πρόεδρος παρέπεμψε στη συμβουλευτική επιτροπή υπόθεση που αφορούσε
την παράλειψη βουλευτή να τηρήσει την υποχρέωση γνωστοποίησης σχετικά με
ορισμένες μη αμειβόμενες δραστηριότητες. Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να
τον ενημερώσει σχετικά με τα πορίσματα στα οποία κατέληξε μετά από διεξοδικό
έλεγχο των περιστάσεων, καθώς και τις συστάσεις της για τη δέουσα συνέχεια. Αφού
άκουσε τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, η συμβουλευτική επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα, στη σύστασή της προς τον Πρόεδρο, ότι η αρχική παραβίαση του κώδικα
δεοντολογίας από τον βουλευτή θεραπεύτηκε με την εκ των υστέρων υποβολή
αναθεωρημένης δήλωσης οικονομικών συμφερόντων και ότι, παρά την παράτυπη
συμπεριφορά του, η κατάσταση στην οποία είχε εμπλακεί δεν συνιστούσε παραβίαση
του άρθρου 1 του κώδικα δεοντολογίας.

2.5.2 Οδηγός για την ερμηνεία και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας

Το 2017 η συμβουλευτική επιτροπή έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4
εδάφιο 1, δύο επίσημες αιτήσεις για παροχή καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και
εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας.

Στην πρώτη περίπτωση, ο εν λόγω βουλευτής ζήτησε καθοδήγηση σχετικά με το
ενδεχόμενο να εξαιρεθεί από την υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει του κώδικα
δεοντολογίας λόγω ιδιωτικής συμβατικής υποχρέωσης για την τήρηση εχεμύθειας σε
συνάρτηση με ορισμένες δραστηριότητες που είχε ασκήσει στο παρελθόν. Μόλις η
συμβουλευτική επιτροπή άρχισε να εξετάζει το θέμα και ζήτησε περαιτέρω
διευκρινίσεις από τον βουλευτή, της κοινοποιήθηκε η απόσυρση της αίτησης από τον
βουλευτή και η συμβουλευτική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο εν λόγω
ζήτημα δεν απαιτείται περαιτέρω συνέχεια. Η απόσυρση αυτή οφειλόταν στο γεγονός
ότι οι επίμαχες δραστηριότητες του βουλευτή αφορούσαν χρονικό διάστημα πέραν των
τριών ετών πριν από την έναρξη της θητείας του κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική
περίοδο, και, ως εκ τούτου, δεν υπέκειντο σε υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει του
κώδικα δεοντολογίας.
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Ωστόσο, η συμβουλευτική επιτροπή εξέτασε το συγκεκριμένο ζήτημα μιας
υφιστάμενης συμβατικής υποχρέωσης για την τήρηση εμπιστευτικότητας όσον αφορά
την αμοιβή που έλαβε ένας βουλευτής από τρίτο μέρος, με το οποίο ο βουλευτής τελεί
σε συμβατική σχέση, σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 2 του κώδικα δεοντολογίας και υποστήριξε ότι το ζήτημα αυτό
αξίζει να τύχει της προσοχής του Προέδρου και, ενδεχομένως, του Προεδρείου. Ο
ασκών την προεδρία απέστειλε συνεπώς επιστολή προς τον Πρόεδρο στην οποία
αναπτύσσεται το εν λόγω ζήτημα με σκοπό να υπάρξει ενδεχομένως προβληματισμός
και ανταλλαγή απόψεων για το κατά πόσον ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει, με την
κατάλληλη τροποποίηση ή διά της ερμηνευτικής οδού, να ρυθμίσει το ζήτημα του
χειρισμού συμβατικών ρητρών εμπιστευτικότητας που δύνανται να αποτελέσουν
εμπόδιο στην πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που
προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τη δήλωση οικονομικών
συμφερόντων.

Η δεύτερη περίπτωση, αφορούσε αίτηση για την παροχή οδηγιών όσον αφορά τα είδη
μη αμειβόμενων δραστηριοτήτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δήλωση
οικονομικών συμφερόντων. Εν αναμονή οδηγιών εκ μέρους της επιτροπής, ο
ενδιαφερόμενος βουλευτής προέβη σε τροποποίηση της οικείας δήλωσής του
οικονομικών συμφερόντων, αναφέροντας πολλές μη αμειβόμενες δραστηριότητες.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η γραμματεία εξακολούθησε, σύμφωνα με
την πάγια πρακτική της, να απαντά σε ερωτήματα βουλευτών ή κοινοβουλευτικών
βοηθών, προκειμένου να τους βοηθά να εφαρμόσουν σωστά τις διατάξεις του κώδικα
δεοντολογίας και των Μέτρων Εφαρμογής του.

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

3.1 Διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των
βουλευτών

Το άρθρο 9 των Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας προβλέπει διαδικασία
ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών από την αρμόδια
υπηρεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κώδικα δεοντολογίας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου υποβάλλουν με ατομική τους ευθύνη στον Πρόεδρο δήλωση που
περιέχει επακριβή στοιχεία. Ωστόσο, όταν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί πως μια δήλωση
περιέχει προδήλως εσφαλμένες, εκ παραδρομής, δυσανάγνωστες ή δυσνόητες
πληροφορίες, διενεργείται για λόγους σαφήνειας γενικός έλεγχος αξιοπιστίας, εξ
ονόματος του Προέδρου, από την Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών στη
ΓΔ Προεδρίας. Τάσσεται τότε μια εύλογη προθεσμία στον συγκεκριμένο βουλευτή για
να ενεργήσει είτε επιβεβαιώνοντας είτε διορθώνοντας τα στοιχεία της δήλωσής του.
Όταν οι παρεχόμενες διευκρινίσεις κρίνονται ανεπαρκείς με αποτέλεσμα το ζήτημα να
μην επιλύεται με τον έλεγχο, ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις δέουσες ενέργειες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η διαδικασία παρακολούθησης εφαρμόζεται εξίσου
σε νέες δηλώσεις που υποβάλλονται από νέους βουλευτές που αναλαμβάνουν
καθήκοντα στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου καθώς
και σε τροποποιήσεις των υφιστάμενων δηλώσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της
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διαδικασίας αναθεώρησης, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι βουλευτές οφείλουν να
υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους στο αναθεωρημένο
έντυπο που έχει εγκρίνει το Προεδρείο μετά την τροποποίηση του κώδικα
δεοντολογίας, όλες οι τροποποιημένες δηλώσεις υποβλήθηκαν σε γενικό έλεγχο
αξιοπιστίας.

3.2 Υποβολή και επικαιροποίηση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων
των βουλευτών

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας, οι νέοι βουλευτές που
εισέρχονται στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου
οφείλουν, με δική τους προσωπική ευθύνη, να υποβάλουν λεπτομερή δήλωση
οικονομικών συμφερόντων εντός τριάντα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων
τους. Το 2017, όλοι οι βουλευτές, πλην τριών, υπέβαλαν εμπροθέσμως δήλωση
οικονομικών συμφερόντων.

Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι βουλευτές οφείλουν να δηλώνουν
κάθε αλλαγή που επηρεάζει την κατάστασή τους εντός ενός μηνός από την επέλευση
της αλλαγής αυτής. Ως αποτέλεσμα αυτής της υποχρέωσης και της διαδικασίας
τροποποίησης μετά τις αλλαγές στον κώδικα δεοντολογίας και στο έντυπο της δήλωσης
οικονομικών συμφερόντων, στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης του Κανονισμού
του Κοινοβουλίου, 804 επικαιροποιημένες δηλώσεις υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο κατά
τη διάρκεια του έτους.

3.3 Επανυποβολή και επικαιροποίηση των δηλώσεων οικονομικών
συμφερόντων των βουλευτών μετά την αναθεώρηση του Κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 1 της παρούσας έκθεσης, λόγω της τροποποίησης
ορισμένων διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της τελευταίας αναθεώρησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Δεκεμβρίου 2016, οι βουλευτές ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση
οικονομικών συμφερόντων τους, έστω και αν δεν επήλθαν αλλαγές, το αργότερο έξι
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, δηλαδή μέχρι
τις 16 Ιουλίου 2017, με βάση το αναθεωρημένο έντυπο δήλωσης που εγκρίθηκε από το
Προεδρείο.

Στις 8 Μαρτίου 2017, το Προεδρείο απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα προς όλους
τους βουλευτές με το οποίο τους ενημέρωνε σχετικά με την υποχρέωσή τους αυτή και
τους διαβιβάζει το αναθεωρημένο έντυπο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η
συμβουλευτική επιτροπή απέστειλε διοικητικές επιστολές για την υπενθύμιση της
υποχρέωσης αυτής. Στη συνέχεια, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος απέστειλε
επιστολή υπενθύμισης σε εκείνους τους βουλευτές που δεν είχαν ακόμη υποβάλει
τροποποιημένη δήλωση, καλώντας τους να το πράξουν έως τις 6 Οκτωβρίου 2017 το
αργότερο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης του Κοινοβουλίου της
13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών
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που δεν έχουν υποβάλλει τροποποιημένη δήλωση έχουν πάψει να ισχύουν από τις 16
Ιουλίου 2017. Ωστόσο, οι βουλευτές που δεν έχουν στην κατοχή τους έγκυρη δήλωση
οικονομικών συμφερόντων δεν μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του
κώδικα δεοντολογίας, να αναλάβουν αξίωμα στο Κοινοβούλιο ή σε όργανό του, να
οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές
διαπραγματεύσεις.

Κατά την άποψη της συμβουλευτικής επιτροπής οι κανόνες που θέσπισε το
Κοινοβούλιο για τη διαφάνεια των οικονομικών συμφερόντων πρέπει να τηρούνται
και, ως εκ τούτου, οι βουλευτές που δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση να
επικαιροποιούν τη δήλωσή τους πρέπει να καλούνται μετ’ επιτάσεως να το πράξουν
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Λόγω της σημασίας του, η συμβουλευτική
επιτροπή έθεσε το ζήτημα αυτό εις γνώσιν του Προέδρου και παράλληλα του
συνέστησε να εξετάσει ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε σχέση με
τους βουλευτές που αφορά το ζήτημα αυτό.
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4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας
ασκεί καθήκοντα γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής και έχει οριστεί από τον
Γενικό Γραμματέα ως αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 9 των
Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα
εξής:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

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


