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ELŐSZÓ

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre
vonatkozó magatartási kódexe (az Európai Parlament eljárási szabályzatának I.
melléklete) 7. cikkének (6) bekezdésével összhangban a képviselők magatartásával
foglalkozó tanácsadó bizottság tevékenységeiről éves jelentést tesz közzé.

A tanácsadó bizottság 2017. január 1. és december 31. közötti munkájáról készült éves
jelentést a bizottság 2018. február 22-én fogadta el.
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Összegzés

Ez a jelentés a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság által a 2017.
január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységekkel foglalkozik.

Ebben az évben csökkent azon ügyek száma, amelyekkel a bizottságnak foglalkoznia
kellett. Míg 2016-ban 11 képviselővel kapcsolatosan 8 üggyel kellett foglalkoznia,
addig 2017-ben a bizottságot 4 esetben – amely összesen 6 képviselőt érintett – kérték
fel arra, hogy kivizsgálja a magatartási kódex esetleges megsértését.

Ebben az évben a tanácsadó bizottsághoz kétszer nyújtottak be kérelmet érintett
képviselők, a magatartási kódex előírásainak értelmezését és végrehajtását illető
útmutatást kérve. A bizottság mindkét esetben bizalmas tanácsot adott a magatartási
kódexben előírt határidőn belül.

Az előző évekhez hasonlóan a tanácsadó bizottság idén is törekedett arra, hogy a
lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa a képviselők számára, gondoskodva arról, hogy
a kódex előírásai szigorúan be legyenek tartva, ám ugyanakkor az adminisztratív
terhek a minimálisra csökkenjenek.

Ezen túlmenően az illetékes adminisztratív szolgálat (az Elnökségi Főigazgatóságon
belül működő Képviselői Adminisztrációs Osztály, amely a tanácsadó bizottság
titkársági teendőit is ellátja) továbbra is elvégezte a képviselők által az adott évben
benyújtott, a pénzügyi érdekeltségeikről szóló összes nyilatkozat általános
hitelességi vizsgálatát a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseinek 9. cikkével
összhangban.

Az év során az újonnan hivatalba lépő képviselők összesen 31 új érdekeltségi
nyilatkozatot nyújtottak be.

Az eljárási szabályzat 2016. december 13-i általános felülvizsgálatával
összefüggésben a Parlament úgy határozott, hogy a képviselőknek ki kell igazítaniuk
pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatukat, hogy az tükrözze a magatartási kódex 4.
cikkén eszközölt változásokat, legkésőbb hat hónappal e változások hatálybalépését
követően, azaz 2017. július 16-ig. 2017. március 8-án az Elnökség közleményben
tájékoztatott minden képviselőt a nyilatkozat újbóli benyújtására vonatkozó
kötelezettségéről, és megküldte számukra a felülvizsgált formanyomtatványt. E
határidő lejárta után a tanácsadó bizottság adminisztratív emlékeztetőt küldött e
kötelezettségről. Ezt követően az elnök 2017. szeptember 14-én emlékeztető levelet
küldött azoknak a képviselőknek, akik még nem nyújtottak be felülvizsgált
nyilatkozatot, és arra sürgette őket, hogy legkésőbb 2017. október 6-ig tegyék meg
ezt. Ennek eredményeképpen 2017 végére 24 képviselő kivételével valamennyien
megfelelő módon eleget tettek a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatuk e
felülvizsgálat keretében történő újbóli benyújtására vonatkozó kötelezettségüknek.
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1. HÁTTÉR

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre
vonatkozó magatartási kódexe (a továbbiakban „magatartási kódex”) 2012. január 1-
jén lépett hatályba.

A magatartási kódex számos olyan általános elvet rögzít, amelyeket a képviselőknek
mandátumuk gyakorlása során követniük kell, mint például a közérdek, a
feddhetetlenség, a nyitottság, a szorgalom, a becsületesség, az elszámoltathatóság és a
Parlament hírnevének tiszteletben tartása. A magatartási kódex előírja, hogy a
képviselők kizárólag a köz érdekében léphetnek fel, és hogy feladataik ellátása során
tartózkodniuk kell a pénzügyi haszon vagy más jutalom szerzésétől.

A magatartási kódex első alkalommal tartalmazta az összeférhetetlenség fogalmának
pontos meghatározását, és felsorolta azokat a lépéseket, amelyeket a képviselőknek
meg kell tenniük, ha úgy találják, hogy akár tényleges, akár potenciális (azaz a
nyilvánosság megítélése szerint ilyennek minősülő, vagy tényleges
összeférhetetlenséghez vezetni képes) összeférhetetlenség áll fenn.

A magatartási kódex korlátozásokat is megállapított azon körülményekre vonatkozóan,
amelyek mellett a volt képviselők lobbi- vagy reprezentációs tevékenységet
folytathatnak.

Ami még ennél is fontosabb, a magatartási kódex egy pénzügyi érdekeltségekről szóló
részletes nyilatkozatot vezetett be, amelyet minden képviselőnek saját felelősségére be
kell nyújtania a Parlamentbe történő megválasztását követő első ülés vége előtt vagy a
parlamenti ciklus során legfeljebb 30 nappal a Parlamentben való hivatalba lépését
követően. A képviselőknek értesíteniük kell az elnököt minden olyan, a személyes
körülményeikben beálló változásról, amely a nyilatkozatukat befolyásolja.

A képviselők közzétételi kötelezettségeit a magatartási kódexre vonatkozó végrehajtási
intézkedések egészítették ki, amelyek 2013. július 1-jén léptek hatályba. Ezen előírások
értelmében a képviselőknek haladéktalanul nyilatkozniuk kell olyan eseményeken való
részvételükről, amelyeknél utazási, szállás- vagy tartózkodási költségeiket egy
harmadik fél téríti meg vagy fizeti ki közvetlenül. Emellett a képviselők kötelesek
bejelenteni vagy átadni az adminisztrációnak azokat az ajándékokat, amelyeket olyan
alkalmakkor kapnak, amikor hivatalos minőségükben képviselik a Parlamentet.

A fent említett közzétételi kötelezettségek mindegyike tükrözi a Parlamentnek az
átláthatóság iránti határozott elkötelezettségét. Minden egyes pénzügyi érdekeltségi
nyilatkozat és a harmadik felek által szervezett eseményeken való részvételről szóló
összes bejelentés, valamint a hivatalos ajándékok nyilvántartása is közvetlenül
hozzáférhető a Parlament nyilvános honlapján.

A magatartási kódex előírásainak végrehajtási mechanizmusáról is rendelkezik. A
magatartási kódexet vagy annak végrehajtási intézkedéseit megsértő képviselők
felelősségre vonhatók, és végső soron a tanácsadó bizottság ajánlásainak figyelembe
vétele mellett az elnök részesíti őket szankcióban. Az ilyen büntetéseket bejelentik a
plenáris ülésen, illetve az átláthatóság érdekében közzéteszik a Parlament honlapján is.
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A Parlament eljárási szabályzatának 2016. decemberében elvégzett általános
felülvizsgálata keretében néhány módosítást fűztek a magatartási kódexhez is, amely e
szabályzat I. mellékletét képezi. Az ebből fakadó főbb változtatások a következők:

 Feladataik ellátása során a képviselők már nem jogosultak az Európai Unió
döntéshozatali folyamatához közvetlenül kapcsolódó, fizetett szakmai
lobbitevékenység folytatására.

 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatot számos ponton
módosították, és ezt az Elnökség által elfogadott, a nyilatkozatok céljára
szolgáló formanyomtatvány is tükrözi, különösen a következők tekintetében:

 a képviselők kötelesek a változásokat a bekövetkezésüket követő hónap
végéig bejelenteni (nem pedig 30 napon belül, ahogyan ez korábban volt);

 új jövedelemkategóriát vezettek be az 1–499 EUR közötti összegekre;

 a legmagasabb jövedelmi kategória (több mint havi 10 000 EUR összeget)
esetén a képviselőknek 10 000 eurós pontossággal kell megadniuk az
összeget.

 a vállalatokban vagy partnerségekben lévő részesedések esetében most már
„javadalmazás nélküli” jelzést is fel lehet tüntetni.

A módosított eljárási szabályzat elfogadásakor a Parlament úgy határozott, hogy a
képviselőknek legkésőbb hat hónappal az említett módosítások hatálybalépését
követően módosítaniuk kell a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot. Ez azt
jelenti, hogy minden képviselő köteles volt legkésőbb július 16-ig az elnökség által
elfogadott felülvizsgált formanyomtatványon újra benyújtani érdekeltségi
nyilatkozatát, akkor is, ha semmilyen változás nem történt (lásd e jelentés 3.3.
szakaszát).
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2 A KÉPVISELŐK MAGATARTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ

BIZOTTSÁG

2.1 Összetétel

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságot (a továbbiakban:
tanácsadó bizottság) a magatartási kódex 7. cikkének (1) bekezdése hozta létre.

A magatartási kódex 7. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében az elnök hivatali ideje
kezdetén öt állandó tagot nevez ki a Parlament Alkotmányügyi Bizottsága és Jogi
Bizottsága tagjai közül, tapasztalatuk és a politikai kiegyensúlyozottság szem előtt
tartásával.

A tanácsadó bizottság állandó tagjai a jelen jogalkotási ciklus első felében, és akiket az
elnök 2017. április 5-én további két és fél éves időszakra újra kinevezett, a következők:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Lengyelország);

 Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 Sajjad KARIM (ECR, Egyesült Királyság);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Franciaország);

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Csehország).

Az elnök hivatali ideje kezdetén a tanácsadó bizottság állandó tagjai közt nem képviselt
képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy tartaléktagot is kijelöl.

A bizottság azon tartaléktagjai, akik a jelen jogalkotási ciklus kezdete óta
munkálkodnak a bizottságban, és akiket az elnök 2017. április 5-én újra kinevezett, a
következők:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finnország);

 Laura FERRARA (EFDD, Olaszország);

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgium).

2.2 Elnök

A magatartási kódex 7. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
tanácsadó bizottság minden állandó tagja rotációs alapon hat hónapos időtartamra
betölti annak soros elnökségét. Emellett, a bizottság eljárási szabályzatának 3. cikke
megállapítja továbbá, hogy ez a rotáció elvben a bizottságot alkotó képviselók
képviselőcsoportjának mérete szerint csökkenő sorrendben halad.
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2017-ben a tanácsadó bizottság alábbi tagjai töltöttek be soros elnöki tisztséget:
áprilistól szeptemberig HÜBNER asszony, októbertől decemberig DELVAUX
asszony. Ez utóbbi elnöki mandátuma 2018. márciusában jár le.

2.3 Ülések 2017-ben

A tanácsadó bizottság 2017-ben nyolc alkalommal ülésezett.

A tanácsadó bizottság 2017. évi üléseinek naptára

április 25., kedd (alakuló ülés)
május 30., kedd1

június 20., kedd
július 11., kedd2

szeptember 26., kedd
október 10., kedd
november 7., kedd
november 21., kedd3 (alakuló ülés)
december 7., csütörtök4

2.4 Feladatok

A tanácsadó bizottság feladata kettős:

 Egyrészt, a magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdése
értelmében valamely képviselő kérésére – bizalmas jelleggel és 30 naptári napon
belül – iránymutatást ad a képviselőnek a magatartási kódex rendelkezéseinek
értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A bizottsághoz kérést benyújtó
képviselő ekkor jogosan követheti a bizottság iránymutatásait.

 Másrészt, a magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének második albekezdése
értelmében a tanácsadó bizottság az elnök kérésére értékeli a magatartási kódex
esetleges megsértésének eseteit, és tanácsot ad az elnöknek az esetlegesen
meghozandó intézkedésre vonatkozóan.

A magatartási kódex 8. cikke részletesen meghatározza a magatartási kódex
esetleges megsértése esetén követendő eljárást. Különösen amennyiben okkal
feltételezhető, hogy valamely európai parlamenti képviselő megszeghette a
magatartási kódexet, az elnök – a nyilvánvalóan a szabályokkal való visszaélést

1 A találkozót törölték.
2 A találkozót törölték.
3 November 21-én rendkívüli ülésre került sor.
4 Szervezési okokból az eredetileg december 5-re tervezett ülést december 7-re halasztották.
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jelentő esetek kivételével – az ügyet a tanácsadó bizottság elé terjesztheti. A
tanácsadó bizottság megvizsgálja az állítólagos szabálysértés körülményeit, és
meghallgathatja az érintett képviselőt. A megállapításaiból levont következtetések
alapján a bizottság ajánlást nyújt be az elnöknek a lehetséges döntésre vonatkozóan.
Ha a tanácsadó bizottság ajánlását figyelembe véve az elnök úgy találja, hogy az
érintett képviselő valóban megszegte a magatartási kódexet, a képviselő
meghallgatását követően szankciót megállapító, indokolással ellátott határozatot
hoz, amely a Parlament honlapján közlésre kerül.

2.5 Az év során elvégzett munka

2.5.1. A magatartási kódex lehetséges megsértése

2017-ben a tanácsadó bizottság négy esetben kapott felkérést az elnöktől a magatartási
kódex esetleges megsértése eseteinek kivizsgálására (szemben az előző évi nyolc
esettel).  Összesen hat képviselő volt ezekben érintett.

Az egyik ilyen ügy három olyan képviselőre vonatkozott, akik harmadik országba
utaztak, és onnan visszatértük után nem nyújtottak be harmadik felek által szervezett
rendezvényen való részvételről szóló nyilatkozatot a magatartási kódexben
meghatározott határidőn belül. A nyilatkozatot a magatartási kódex végrehajtási
intézkedéseinek 6. cikke írja elő, minthogy a képviselők utazási, elszállásolási vagy
tartózkodási költségeit nem uniós országok hatóságai térítették meg. Ugyanakkor a
soros elnöknek az utazással kapcsolatos tisztázó információt kérő levelére válaszul
mindhárom képviselő benyújtotta a végrehajtási intézkedések 2. fejezetének
megfelelően kitöltött részvételi nyilatkozatot. Ezért a tanácsadó bizottság azt javasolta
az elnöknek, hogy vonja le a következtetést, hogy valóban a magatartási kódex
megsértésének minősül, hogy nem nyújtottak be időben nyilatkozatot, de mivel a
megfelelő nyilatkozatokat felszólításra azonnal megtették, a képviselőkkel szemben
semmilyen további intézkedésre ne kerüljön sor.

Egy másik ügy egy képviselőt érintett, aki egy olyan Európai Unión kívüli területre
utazott, amelynek egy idegen hatalom általi elfoglalását a nemzetközi közösség nem
ismeri el, és aki ezt követően nem nyújtott be harmadik fél által szervezett eseményen
való részvételi nyilatkozatot. A hivatalban lévő elnök levelére írt válaszként a képviselő
kifejtette, hogy a konferencián magánszemélyként vett részt, és az adott úttal
kapcsolatos összes költséget maga fizette. Mivel ilyen körülmények között nem volt
köteles benyújtani a magatartási kódex végrehajtási intézkedései 2. fejezetének
megfelelő utazási nyilatkozatot, a tanácsadó bizottság azt ajánlotta az elnöknek, hogy
következtetésében állapítsa meg, hogy az érintett képviselő nem sértette meg a
magatartási kódexet.

Egy további, a tanácsadó bizottság elé utalt ügyben az érintett képviselő, annak ellenére,
hogy EP képviselői mandátumának gyakorlása idején egy európai uniós ország
regionális parlamentjének tagjává választották, elmulasztotta a magatartási kódex 4.
cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint alkalmazandó határidőn belül felülvizsgálni
pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatát, hogy e másik parlamenti mandátumának
gyakorlásáért kapott fizetését közölje a pénzügyi érdekeltségi nyilatkozata (B)
szakaszában. A hivatalban lévő elnöknek a mulasztás korrigálására felszólító levelére
válaszul az érintett képviselő benyújtotta a felülvizsgált pénzügyi érdekeltségi
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nyilatkozatot, a (B) szakaszban megfelelően jelölve a regionális parlament
megbízatását, illetve a havonta kapott illetményének összegét. Ennek tükrében a
tanácsadó bizottság javaslatára az elnök arra a következtetésre jutott, hogy noha az adott
képviselő valóban megszegte a magatartási kódex rendelkezéseit azzal, hogy nem
nyújtott be időben felülvizsgált pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatot, de semmilyen
további intézkedésre nincs szükség, mivel utólag benyújtotta a frissített nyilatkozatot.

Végezetül pedig az elnök egy olyan ügyet utalt a tanácsadó bizottság elé, amelyben egy
képviselő elmulasztott bejelenteni bizonyos, nem javadalmazott tevékenységeket. Az
elnök felkérte a bizottságot, hogy a körülmények átfogó vizsgálatát követően
tájékoztassa őt következtetéseiről, illetve készítsen ajánlást a megfelelő nyomon
követésre vonatkozóan. Az érintett képviselő meghallgatását követően a tanácsadó
bizottság az elnökhöz intézett ajánlásában arra a következtetésre jutott, hogy a
magatartási kódexnek a képviselő általi megsértése a pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat
felülvizsgált változatának benyújtásával orvoslásra került, valamint hogy a helytelen
magatartás ellenére a képviselő helyzete nem sérti a magatartási kódex 1. cikkét.

2.5.2. A magatartási kódex értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos
iránymutatás

2017-ben a tanácsadó bizottság két olyan hivatalos kérést kapott, amely a 7. cikk (4)
bekezdésének első albekezdése szerint a magatartási kódex értelmezésével és
végrehajtásával kapcsolatos iránymutatásra irányult.

Az egyik esetben az érintett képviselő arra nézve kért iránymutatást, hogy van-e
lehetőség a magatartási kódex előírta bejelentési kötelezettség alóli esetleges
mentességre, mivel bizonyos, a múltban általa betöltött funkciók esetében magánjogi
szerződéses titoktartási kötelezettségről van szó. Röviddel azután, hogy a tanácsadó
bizottság vizsgálni kezdte az ügyet, és további tájékoztatást kért a képviselőtől, arról
értesült, hogy az illető visszavonta kérését, így a bizottság arra a következtetésre jutott,
hogy további nyomon követésre nincs szükség. A visszavonás annak volt köszönhető,
hogy a szóban forgó funkciókat az illető képviselő a jelenlegi parlamenti ciklus kezdetét
megelőző három éves időszak előtt töltötte be, és így már nem vonatkozott rájuk a
magatartási kódex szerinti közzétételi kötelezettség.

Mindazonáltal a tanácsadó bizottság a magatartási kódex 4. cikkének (2) bekezdése
által előírt közzétételi kötelezettségek viszonylatában megvizsgált egy szerződéses
titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos konkrét ügyet (egy képviselő által egy olyan,
harmadik féltől kapott kifizetés kapcsán, amellyel az illető szerződéses viszonyban
van), és véleménye szerint ez az ügy az elnök és esetleg az Elnökség figyelmére
érdemes. A tanácsadó bizottság soros elnöke ezért levelet intézett az elnökhöz,
ismertetve ebben az ügyet a lehetséges átgondolásra és véleménycsere reményében
azzal kapcsolatban, hogy a magatartási kódex – megfelelő módosítással vagy
értelmezéssel – foglalkozzon-e a szerződéses titoktartási záradékok kezelésének
módjával. Ezek akadályozhatják a magatartási kódexben előírt közzétételi
kötelezettségeknek való teljes megfelelést a pénzügyi érdekek bejelentése tekintetében.

A második eset a nem díjazás ellenében végzett tevékenységek azon típusaira
vonatkozó iránymutatás iránti kérelem, amelyeket a pénzügyi érdekeltségekről szóló
nyilatkozatban be kell jelenteni. A bizottság iránymutatására várva az érintett képviselő
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intézkedett a pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatának felülvizsgálata ügyében,
bejelentve több, javadalmazás nélküli tevékenységet.

Emellett a titkárság az év folyamán a jól bevált gyakorlatot követve folytatta a
képviselők vagy parlamenti asszisztensek által előterjesztett kérésekre való válaszadást
annak érdekében, hogy segítse őket a kódex és végrehajtási intézkedéseinek helyes
alkalmazásában.

3. A MAGATARTÁSI KÓDEXHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3.1 A képviselők pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatainak nyomon
követési eljárása

A magatartási kódex végrehajtási rendelkezéseinek 9. cikke megállapítja a képviselők
pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatainak az illetékes szolgálat általi
végrehajtandó nyomon követésére vonatkozó szabályokat.

A magatartási kódex 4. cikkével összhangban a képviselők személyesen felelnek az
elnöknek benyújtott nyilatkozatban szereplő adatok pontosságáért. Az Elnökségi
Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya az elnök nevében általános
hitelességi ellenőrzést végez, amennyiben okkal feltételezhető, hogy valamely
nyilatkozat nyilvánvalóan hibás, komolytalan, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen
információt tartalmaz.  Ilyen esetben az érintett képviselőnek észszerű határidő áll a
rendelkezésére, hogy a nyilatkozatában található adatokat megerősítse vagy
helyesbítse.  Amennyiben az így eszközölt pontosításokat elégtelennek találja, vagyis
az ellenőrzés nem oldja meg az ügyet, az elnök határozatot hoz a követendő eljárásról.

Az év folyamán a nyomon követési eljárás egyformán alkalmazandó valamennyi, a
képviselők által benyújtott, pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatra, mind a
parlamenti ciklus közben hivatalba lépő képviselők új nyilatkozataira, mind a már
létező nyilatkozatok módosított változataira. Ezen túlmenően a felülvizsgálati eljárás
során, amelynek keretében valamennyi képviselőnek újra be kellett nyújtania a
pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot a magatartási kódex módosítása nyomán
az Elnökség által elfogadott felülvizsgált űrlapon, általános valószínűségi
ellenőrzésnek vetettek alá minden felülvizsgált nyilatkozatot.

3.2 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok benyújtása
és aktualizálása

A magatartási kódex 4. cikke (1) bekezdésének értelmében azok a képviselők, akik a
parlamenti ciklus folyamán lépnek hivatalba, a parlamenti hivatalba lépést követő 30
napon belül személyes felelősségvállalásuk mellett kötelesek pénzügyi
érdekeltségeikről szóló részletes nyilatkozatot benyújtani. 2017-ben a 31 hivatalba lépő
képviselőből 3 kivétellel mindegyik a megállapított határidőn belül benyújtotta
pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatát.

Ezenfelül a 4. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a képviselők a helyzetüket érintő
bármely változás esetén a változást követő hónap végéig módosítják nyilatkozatukat. E
kötelezettség eredményeként, illetve – a Parlament eljárási szabályzatának általános
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felülvizsgálata keretében – a magatartási kódex és a pénzügyi érdekeltségekről szóló
nyilatkozat módosítását követő felülvizsgálat nyomán 804 aktualizált nyilatkozatot
terjesztettek az elnök elé az év során.

3.3 A képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok újbóli
benyújtása és aktualizálása a Parlament eljárási szabályzatának
felülvizsgálatát követően

Amiként azt ennek a jelentésnek az 1. szakaszában említettük, a magatartási kódex
rendelkezéseinek – a Parlament eljárási szabályzatának legutolsó, 2016. decemberi
felülvizsgálata keretében végrehajtott – módosítása nyomán a képviselőknek legkésőbb
hat hónappal az említett módosítások hatálybalépését követően, vagyis legkésőbb 2017.
július 16-áig az Elnökség által elfogadott, felülvizsgált formanyomtatványon újra be
kellett nyújtaniuk a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot akkor is, ha nem állt
be változás az esetükben.

2017. március 8-án az Elnökség közleményben tájékoztatott minden képviselőt erről a
kötelezettségéről, és megküldte számukra a felülvizsgált formanyomtatványt. E
határidő lejárta után a tanácsadó bizottság adminisztratív emlékeztetőt küldött e
kötelezettségről. Ezt követően az elnök 2017. szeptember 14-én emlékeztető levelet
küldött azoknak a képviselőknek, akik még nem nyújtottak be felülvizsgált
nyilatkozatot, és arra sürgette őket, hogy legkésőbb 2017. október 6-ig tegyék meg ezt.

Megemlítendő, hogy a Parlament eljárási szabályzata általános felülvizsgálatáról szóló
2016. december 13-i parlamenti határozat 9. bekezdése értelmében a felülvizsgált
változatot be nem nyújtó képviselők pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatának
érvényessége a 2017. július 16-tól megszűnt.  Sőt, a magatartási kódex 4. cikkének (4)
bekezdésével összhangban az érvényes pénzügyi érdekeltségiről nyilatkozattal nem
rendelkező képviselők nem választhatók meg a Parlament vagy annak bármely szerve
tisztségviselőinek, nem jelölhetők ki előadónak, és nem vehetnek részt hivatalos
küldöttségben vagy intézményközi tárgyalásokon.

A tanácsadó bizottság azon a véleményen van, hogy fenn kell tartani a Parlament által
a pénzügyi érdekeltségek terén megkövetelt átláthatóságot, és következésképpen a
nyilatkozat aktualizálására vonatkozó kötelezettségnek eleget nem tevő képviselők
felszólítást kapnak arra, hogy ezt haladéktalanul végezzék el. Az ügy fontosságára való
tekintettel a tanácsadó bizottság felhívta az ügyre az elnök figyelmét, ajánlva egyben
számára, hogy fontoljon meg bizonyos, az érintett képviselők tekintetében hozható
intézkedéseket.
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4. IGAZGATÁS

Az Elnökségi Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya jár el a tanácsadó
bizottság titkárságaként, és a főtitkár ki is nevezte a magatartási kódex végrehajtási
intézkedéseinek 2., 3., 4. és 9. cikke szerinti illetékes szolgálatnak. Elérhetőségei a
következők:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Európai Parlament
A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság titkársága
60, rue Wiertz
PHS 07B022
Brüsszel 1047
Belgium


