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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 prowadzonych prac.

Niniejsze sprawozdanie roczne dotyczące prac komitetu doradczego w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2017 r. zostało przyjęte przez komitet w dniu 22 lutego 2018 r.
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Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie dotyczy działalności komitetu doradczego ds. postępowania
posłów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

W omawianym roku zmniejszyła się liczba spraw, które komitet musiał rozpatrzyć.
Skierowano do niego cztery przypadki możliwych naruszeń kodeksu postępowania,
dotyczące łącznie sześciu posłów, w porównaniu z rozpatrzonymi w 2016 r.
ośmioma przypadkami dotyczącymi jedenastu posłów.

W omawianym roku komitet doradczy otrzymał dwa wnioski od zainteresowanych
posłów, którzy zwrócili się do niego o wytyczne dotyczące interpretacji i
wykonywania przepisów kodeksu postępowania. W obu przypadkach komitet
zapewnił doradztwo z zachowaniem poufności i w terminie przewidzianym w
kodeksie postępowania.

Podobnie jak w poprzednich latach, komitet doradczy dokładał starań, by jak
najlepiej służyć posłom, dbając o ścisłe przestrzeganie postanowień kodeksu, a
jednocześnie o ograniczenie w miarę możliwości obciążeń administracyjnych.

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

W sumie w omawianym roku posłowie obejmujący mandat przedstawili łącznie 31
nowych oświadczeń.

W związku z ogólnym przeglądem Regulaminu Parlamentu z dnia 13 grudnia 2016 r.
Parlament postanowił, że posłowie powinni dostosować swoje oświadczenia
majątkowe, by uwzględnić w nich zmiany wprowadzone do art. 4 kodeksu
postępowania w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy do wejścia w życie
tych zmian, tj. do dnia 16 lipca 2017 r. Dnia 8 marca 2017 r. Prezydium wystosowało
komunikat do wszystkich posłów, informując ich o obowiązku ponownego
przedłożenia oświadczeń oraz przekazując im zmieniony formularz. Po upływie tego
terminu komitet doradczy wysłał pisma administracyjne przypominające o tym
obowiązku. Następnie, w dniu 14 września 2017 r., przewodniczący wysłał pismo z
przypomnieniem do posłów, którzy jeszcze nie przedłożyli zmienionego
oświadczenia, ponaglając ich do uczynienia tego najpóźniej do dnia 6 października
2017 r. W rezultacie do końca 2017 r. wszyscy posłowie do PE z wyjątkiem 24
wywiązali się z obowiązku ponownego złożenia oświadczenia majątkowego w
ramach tego przeglądu.
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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 ogólnych zasad postępowania, których
posłowie muszą przestrzegać podczas wykonywania mandatu; należą do nich
bezinteresowność, rzetelność, otwartość, staranność, uczciwość, odpowiedzialność i
poszanowanie reputacji Parlamentu. Kodeks postępowania wymaga, by posłowie
działali wyłącznie w interesie publicznym oraz by powstrzymywali się od czerpania
jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych gratyfikacji podczas wykonywania
obowiązków.

Po raz pierwszy w kodeksie postępowania zawarto wyraźną definicję konfliktu
interesów oraz określono kroki, które posłowie muszą podjąć, gdy stwierdzą faktyczne
lub możliwe wystąpienie konfliktu interesów (tj. sytuację postrzeganą jako taką przez
społeczeństwo lub mogącą prowadzić do faktycznego konfliktu interesów).

Kodeks postępowania przewiduje również ograniczenia dotyczące warunków, zgodnie
z którymi byli posłowie mają prawo prowadzić lobbing lub działalność
reprezentacyjną.

Co najważniejsze, w kodeksie postępowania wprowadzono 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. Połowie muszą także
powiadamiać przewodniczącego w przypadku jakiejkolwiek zmiany w ich sytuacji
osobistej, która ma wpływ na ich oświadczenie majątkowe.

Obowiązek ujawniania przez posłów informacji został bardziej szczegółowo
uregulowany w przepisach wykonawczych do kodeksu postępowania, które weszły w
życie w dniu 1 lipca 2013 r. W myśl tych przepisów posłowie mają obowiązek
niezwłocznego zgłaszania udziału w wydarzeniach, w przypadku których koszty
podróży, zakwaterowania lub pobytu zostały zwrócone lub bezpośrednio pokryte przez
strony trzecie. Ponadto muszą zgłaszać i przedkładać administracji wszelkie prezenty,
które otrzymują, oficjalnie reprezentując Parlament.

Wszelkie wymienione powyżej obowiązki w zakresie ujawniania informacji
odzwierciedlają zdecydowane zobowiązanie Parlamentu do zapewnienia
przejrzystości. Wszystkie oświadczenia majątkowe, oświadczenia o udziale w
wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie, jak również rejestr oficjalnych
prezentów są bezpośrednio dostępne na stronie internetowej Parlamentu
Europejskiego.

W kodeksie postępowania przewidziano również mechanizm egzekwowania jego
przepisów. Wobec każdego posła naruszającego kodeks postępowania lub przepisy
wykonawcze do niego mogą zostać zastosowane sankcje, a ostateczny głos w sprawie
wymiaru sankcji ma przewodniczący, który uwzględnia zalecenia komitetu
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doradczego. Informacje o sankcjach są ogłaszane na posiedzeniu plenarnym i w trosce
o przejrzystość publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

W ramach ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego w grudniu 2016
r. wprowadzono także pewne zmiany do kodeksu postępowania, który stanowi
załącznik I do Regulaminu. Oto następujące główne zmiany wprowadzone w wyniku
przeglądu:

 Podczas wykonywania mandatu posłowie nie są już uprawnieni do
angażowania się zawodowo w płatny lobbing bezpośrednio związany z
procesem decyzyjnym w Unii.

 Wprowadzono szereg zmian w oświadczeniu majątkowym posła i
uwzględniono je w odpowiednim formularzu służącym do składania
oświadczeń, w formie przyjętej przez Prezydium, w szczególności:

 Posłowie muszą przedłożyć zmienione oświadczenie majątkowe przed
końcem miesiąca następującego po zaistnieniu zmiany (a nie w terminie 30
dni, jak dotychczas).

 Wprowadzono nową kategorię dochodu – od 1 do 499 EUR.

 Wskazując najwyższą kategorię dochodu (powyżej 10 000 EUR
miesięcznie), posłowie muszą również wskazać kwotę najbliższą kwocie
10 000 EUR.

 W przypadku udziału w spółkach lub partnerstwach istnieje obecnie
możliwość określenia tej działalności jako wykonywanej „nieodpłatnie”.

Przy okazji przyjęcia zmienionego Regulaminu Parlament postanowił, że posłowie
powinni dostosować swoje oświadczenia majątkowe najpóźniej w terminie sześciu
miesięcy od daty wejścia w życie tych zmian. Oznacza to, że wszyscy posłowie musieli
ponownie przedłożyć oświadczenia, nawet jeśli nie nastąpiły żadne zmiany, najpóźniej
do dnia 16 lipca, z wykorzystaniem zmienionego formularza oświadczenia przyjętego
przez Prezydium (zob. pkt 3.3 niniejszego sprawozdania).
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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 ust. 1 kodeksu postępowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 kodeksu postępowania na początku swojej kadencji
przewodniczący mianuje pięciu stałych członków wybranych spośród członków
Komisji Spraw Konstytucyjnych i Komisji Prawnej Parlamentu, z należytym
uwzględnieniem ich doświadczenia i równowagi politycznej.

Stałymi członkami należącymi do komitetu doradczego w pierwszej połowie bieżącej
kadencji, którzy zostali ponownie mianowani przez przewodniczącego w dniu 5
kwietnia 2017 r. na kolejny okres dwóch i pół roku, są:

 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, która nie ma stałego
przedstawiciela w komitecie doradczym.

Członkami rezerwowymi zasiadającymi w komitecie od początku bieżącej kadencji i
również ponownie mianowanymi przez przewodniczącego w dniu 5 kwietnia 2017 r.
są:

 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 na zasadzie rotacji przewodniczy komitetowi przez sześć miesięcy.
Artykuł 3 Regulaminu stanowi ponadto, że zasadniczo rotacja odbywa się w porządku
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malejącym według wielkości grup politycznych, których członkowie należą do
komitetu.

W 2017 r. funkcję przewodniczącego komitetu doradczego pełniły posłanki:
D. HÜBNER, od kwietnia do września, i M. DELVAUX, od października do grudnia
2017 r. M. DELVAUX przestanie pełnić tę funkcję w marcu 2018 r.

2.3 Posiedzenia w 2017 r.

W 2017 r. odbyło się siedem posiedzeń komitetu doradczego.

Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2017 r.

Wtorek 25 kwietnia (posiedzenie inauguracyjne)
Wtorek 30 maja1

Wtorek 20 czerwca
Wtorek 11 lipca2

Wtorek 26 września
Wtorek 10 października
Wtorek 7 listopada
Wtorek 21 listopada3 (posiedzenie nadzwyczajne)
Wtorek 7 grudnia4

2.4 Zadania

Misja komitetu doradczego jest dwojaka:

 Po pierwsze, zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit pierwszy kodeksu postępowania, na
wniosek posła komitet doradczy udziela mu, w trybie poufnym i w terminie 30 dni
kalendarzowych, wskazówek dotyczących interpretacji i wykonywania przepisów
kodeksu postępowania. Poseł proszący o wskazówki komitetu, ma wówczas prawo
kierować się nimi.

 Po drugie, zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit drugi kodeksu postępowania, komitet
doradczy na wniosek przewodniczącego ocenia zarzuty naruszenia kodeksu
postępowania i doradza przewodniczącemu w sprawie możliwych działań.

Art. 8 kodeksu postępowania określa bardziej szczegółowo procedurę, którą należy
stosować w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów kodeksu postępowania.

1 Posiedzenie zostało odwołane.
2 Posiedzenie zostało odwołane.
3 Posiedzenie nadzwyczajne odbyło się w dniu 21 listopada.
4 Ze względów praktycznych posiedzenie planowane początkowo na 5 grudnia odbyło się w późniejszym
terminie, tj. w dniu 7 grudnia.
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W szczególności gdy istnieją podstawy, by sądzić, że jeden z posłów mógł naruszyć
kodeks postępowania, przewodniczący, z wyjątkiem przypadków wyraźnego
nadużycia, zwraca się w tej sprawie do komitetu doradczego. Komitet doradczy
bada wówczas okoliczności domniemanego naruszenia i może przesłuchać posła,
którego sprawa dotyczy. Na podstawie wyciągniętych wniosków komitet kieruje do
przewodniczącego zalecenie dotyczące ewentualnej decyzji. Jeżeli po
uwzględnieniu tego zalecenia przewodniczący uzna, że dany poseł faktycznie
naruszył kodeks postępowania, po wysłuchaniu posła podejmuje uzasadnioną
decyzję określającą sankcję. Decyzja ta jest następnie publikowana na stronie
internetowej Parlamentu.

2.5 Prace przeprowadzone w ciągu roku

2.5.1Możliwe naruszenia kodeksu postępowania

W 2017 r. przewodniczący zwrócił się do komitetu doradczego cztery razy (osiem w
roku poprzednim) w sprawie przypadków ewentualnych naruszeń kodeksu
postępowania. Sprawy te dotyczyły łącznie sześciu posłów.

Jedna ze zgłoszonych spraw dotyczyła trzech posłów, którzy udali się na zaproszenie
do państwa trzeciego, lecz po powrocie nie przedstawili w terminie przewidzianym w
kodeksie postępowania oświadczeń o udziale w wydarzeniach organizowanych przez
strony trzecie. Oświadczenie takie było wymagane na mocy art. 6 przepisów
wykonawczych do kodeksu postępowania, ponieważ koszty podróży, zakwaterowania
lub pobytu posłów zostały pokryte przez władze państw spoza UE. Jednak w
odpowiedzi na pismo urzędującej przewodniczącej, która zwróciła się o udzielenie
wyjaśnień dotyczących ich podróży, trzej posłowie przedstawili oświadczenie o
udziale, należycie wypełnione zgodnie z rozdziałem 2 przepisów wykonawczych.
Komitet doradczy zalecił zatem przewodniczącemu, aby stwierdził, że
nieprzedstawienie przez zainteresowanych posłów w odpowiednim czasie
oświadczenia o udziale stanowi naruszenie kodeksu postępowania, jednak z uwagi na
fakt, że odpowiednie oświadczenia zostały szybko przedstawione, nie ma potrzeby
podejmowania dodatkowych działań w ten sprawie.

Kolejny wniosek dotyczył posła, który udał się na konferencję organizowaną poza UE
na terytorium, którego przejęcie przez obce siły zbrojne nie zostało uznane przez
społeczność międzynarodową. Poseł ten nie złożył oświadczenia o udziale w
wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie. W odpowiedzi na pismo
urzędującej przewodniczącej poseł wyjaśnił, że uczestniczył w konferencji jako osoba
prywatna i sam pokrył wszystkie wydatki związane ze swoją podróżą. Ponieważ w
takich okolicznościach poseł nie był zobowiązany do złożenia oświadczenia
dotyczącego podróży zgodnie z rozdziałem 2 przepisów wykonawczych do kodeksu
postępowania, komitet doradczy zalecił przewodniczącemu, aby stwierdził, że
zainteresowany poseł nie naruszył kodeksu postępowania.

W kolejnej sprawie skierowanej do komitetu doradczego zainteresowany poseł, który
został wybrany do parlamentu regionalnego państwa członkowskiego UE podczas
swojego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, nie zmienił w obowiązującym
terminie swojego oświadczenia majątkowego, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) kodeksu
postępowania, w celu ujawnienia w sekcji (B) oświadczenia majątkowego informacji
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na temat wynagrodzenia otrzymywanego z racji wykonywania innego mandatu
parlamentarnego. W odpowiedzi na pismo urzędującej przewodniczącej komitetu, w
którym zwróciła się ona o naprawienie tego zaniechania, zainteresowany poseł
przedstawił swoje zmienione oświadczenie majątkowe należycie zaktualizowane, ze
wskazaniem w sekcji (B) mandatu pełnionego przez siebie w parlamencie regionalnym,
w tym wysokości otrzymywanego co miesiąc wynagrodzenia. W związku z
powyższym komitet doradczy zalecił przewodniczącemu, aby stwierdził, że choć fakt,
iż poseł nie przedstawił zmienionego oświadczenia majątkowego, stanowi naruszenie
kodeksu postępowania, w związku z przedłożeniem zaktualizowanego oświadczenia z
opóźnieniem nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań.

Ponadto przewodniczący skierował do komitetu doradczego sprawę dotyczącą
niewywiązania się przez posła z obowiązku ujawnienia informacji dotyczących
niektórych rodzajów działalności wykonywanej bez wynagrodzenia. Przewodniczący
zwrócił się do komitetu o przedstawienie mu wniosków z kompleksowej analizy
okoliczności, a także zaleceń w sprawie stosownych działań następczych. Po
wysłuchaniu zainteresowanego posła komitet doradczy stwierdził w swoim zaleceniu
skierowanym do przewodniczącego, że początkowe naruszenie kodeksu postępowania
przez posła zostało skorygowane w wyniku późniejszego złożenia zmienionego
oświadczenia majątkowego i że mimo jego nierozważnego postępowania sytuacja, w
której się znalazł, nie stanowi naruszenia art. 1 kodeksu postępowania.

2.5.2 Wytyczne dotyczące interpretacji i stosowania kodeksu postępowania

W 2017 r. komitet doradczy otrzymał dwa formalne wnioski, w rozumieniu art. 7 ust. 4
akapit pierwszy, o wydanie wytycznych dotyczących interpretacji i stosowania kodeksu
postępowania.

W pierwszym przypadku zainteresowany poseł zwrócił się o wytyczne w sprawie
ewentualnego zwolnienia z obowiązku ujawniania informacji w rozumieniu kodeksu
postępowania z powodu prywatnego umownego obowiązku zachowania poufności w
odniesieniu do pewnych stanowisk, które zajmował w przeszłości. Wkrótce potem,
kiedy komitet doradczy rozpoczął rozpatrywanie tej kwestii i wystąpił do posła o
dodatkowe wyjaśnienia, został poinformowany o wycofaniu wniosku przez posła i
stwierdził, że sprawa nie wymaga żadnych dalszych działań. Powodem wycofania był
fakt, że poseł zajmował przedmiotowe funkcje jeszcze przed trzyletnim okresem
poprzedzającym rozpoczęcie sprawowania przez niego bieżącego mandatu, a zatem nie
dotyczył go obowiązek ujawniania informacji w rozumieniu kodeksu postępowania.

Jednakże komitet doradczy rozpatrzył szczególną sprawę istniejącego umownego
obowiązku zachowania poufności co do płatności, jaką poseł otrzymał od strony
trzeciej, z którą miał umowny stosunek pracy, w kontekście obowiązku składania
oświadczeń majątkowych, nałożonego na mocy art. 4 ust. 2 kodeksu postępowania, i
doszedł do wniosku, że kwestia ta zasługiwała na uwagę przewodniczącego, a także
ewentualnie Prezydium. Urzędujący przewodniczący skierował zatem do
przewodniczącego Parlamentu pismo, w którym przedstawił sprawę w celu
przeprowadzenia ewentualnej refleksji i wymiany poglądów w kwestii, czy kodeks
postępowania powinien, w drodze odpowiedniej poprawki lub interpretacji,
rozwiązywać problem postępowania z umownymi klauzulami poufności, które mogą
stanowić przeszkodę w zapewnieniu pełnej zgodności z wymogiem ujawniania



10

informacji przewidzianym w kodeksie postępowania w związku ze składaniem
oświadczeń majątkowych.

Drugi przypadek dotyczył wniosku o wytyczne w sprawie rodzajów niewynagradzanej
działalności, które należy zgłosić w oświadczeniu majątkowym. Oczekując na
wytyczne z komitetu, zainteresowany poseł zmienił swoje oświadczenie majątkowe i
umieścił w nim kilka rodzajów niewynagradzanej działalności.

Ponadto przez cały rok sekretariat jak zwykle, zgodnie z ugruntowaną praktyką,
odpowiadał na zapytania posłów lub ich asystentów parlamentarnych, aby pomóc im w
prawidłowym stosowaniu postanowień kodeksu i przepisów wykonawczych do niego.

3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA

3.1 Procedura monitorowania oświadczeń majątkowych posłów

Artykuł 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania przewiduje procedurę
monitorowania oświadczeń majątkowych posłów, którą przeprowadza właściwa
służba.

Zgodnie z art. 4 kodeksu postępowania posłowie są osobiście odpowiedzialni za
przedłożenie przewodniczącemu oświadczenia zawierającego dokładne informacje.
Jednakże, jeżeli istnieją podstawy pozwalające sądzić, że oświadczenie zawiera
wyraźnie błędne, niepoważne, nieczytelne lub niezrozumiałe informacje, Dział do
Spraw Administracyjnych Posłów w DG ds. Urzędu Przewodniczącego przeprowadza
w imieniu przewodniczącego ogólną kontrolę wiarygodności w celu wyjaśnienia
nieścisłości. 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, a kontrola
nie rozwiąże tej kwestii, przewodniczący podejmuje decyzję o dalszych działaniach.

W ciągu całego roku procedurę monitorowania stosuje się jednakowo zarówno do
nowych oświadczeń posłów rozpoczynających pełnienie mandatu w Parlamencie w
trakcie kadencji, jak i do zmienionych wersji już opublikowanych oświadczeń. Ponadto
w ramach przeglądu, kiedy wszyscy posłowie mieli ponownie złożyć oświadczenia
majątkowe na zmienionym formularzu przyjętym przez Prezydium w następstwie
zmiany kodeksu postępowania, wszystkie zmienione oświadczenia majątkowe
poddano ogólnej kontroli wiarygodności.

3.2 Złożenie i aktualizacja oświadczeń majątkowych posłów

Zgodnie z art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania posłowie, którzy dołączyli do Parlamentu
w trakcie kadencji, są osobiście zobowiązani, na własną odpowiedzialność, przedstawić
szczegółowe oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia
pełnienia mandatu. W 2017 r. tylko 3 z 31 nowych posłów nie złożyło oświadczeń
majątkowych w wyznaczonym terminie.

Ponadto art. 4 ust. 1 wymaga, aby posłowie informowali o wszelkich zmianach
mających wpływ na ich oświadczenie majątkowe do końca miesiąca następującego po



11

tym, w którym nastąpiła taka zmiana. Wskutek tego wymogu oraz przeglądu
dokonanego w związku ze zmianami w kodeksie postępowania i formularzu
oświadczenia majątkowego w kontekście ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu
do przewodniczącego w ciągu roku wpłynęły 804 zaktualizowane oświadczenia.

3.3 Ponowne przekazanie i aktualizacja oświadczeń majątkowych posłów w
następstwie przeglądu Regulaminu Parlamentu

Jak wspomniano już w sekcji 1 niniejszego sprawozdania, z powodu zmiany niektórych
przepisów w kodeksie postępowania, która miała miejsce w ramach ostatniego
ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu w grudniu 2016 r., posłowie mieli
obowiązek ponownie złożyć oświadczenia majątkowe – nawet jeśli nie nastąpiły w nim
zmiany – najpóźniej sześć miesięcy po wejściu w życie zmienionych przepisów, tj. do
dnia 16 lipca 2017 r., i z wykorzystaniem zmienionego formularza oświadczenia,
przyjętego przez Prezydium.

Dnia 8 marca 2017 r. Prezydium wystosowało komunikat do wszystkich posłów,
informując ich o tym obowiązku oraz przekazując im zmieniony formularz. Po upływie
tego terminu komitet doradczy wysłał pisma administracyjne przypominające o tym
obowiązku. Następnie, w dniu 14 września 2017 r. przewodniczący wysłał pismo z
przypomnieniem do posłów, którzy jeszcze nie przedłożyli zmienionego oświadczenia,
ponaglając ich do uczynienia tego najpóźniej do dnia 6 października 2017 r.

Należy tu przypomnieć, że zgodnie z ust. 9 decyzji Parlamentu z dnia 13 grudnia
2016 r. w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu oświadczenia
majątkowe posłów, którzy nie przedłożyli ich zmienionej wersji, straciły ważność z
dniem 16 lipca 2017 r. W takim przypadku, zgodnie z art. 4 ust. 4 kodeksu
postępowania, posłowie nie mogą zostać wybrani do sprawowania funkcji w
Parlamencie ani w jednym z jego organów, nie mogą zostać wyznaczeni do pełnienia
funkcji sprawozdawcy ani uczestniczyć w oficjalnej delegacji bądź w negocjacjach
międzyinstytucjonalnych, jeżeli nie złożyli ważnego oświadczenia majątkowego.

Komitet doradczy jest zdania, że ustalone przez Parlament normy w zakresie
przejrzystości interesów finansowych należy utrzymać, tak więc posłów, którzy nie
spełnili obowiązku aktualizacji oświadczenia, należy ponaglić do uczynienia tego bez
dalszej zwłoki. Z powodu wagi tej kwestii komitet doradczy przekazał ją do
wiadomości przewodniczącego z zaleceniem, aby rozważył on środki, które można by
przyjąć w stosunku do odnośnych posłów.
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4 ADMINISTRACJA

Dział do Spraw Administracyjnych Posłów w DG ds. Urzędu Przewodniczącego działa
jako sekretariat komitetu doradczego i został wyznaczony przez sekretarza generalnego
jako właściwa służba w rozumieniu art. 2, 3, 4 i 9 przepisów wykonawczych do
kodeksu postępowania. Oto jego dane kontaktowe:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

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


