
1

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

COMITETUL CONSULTATIV
PENTRU CONDUITA DEPUTAȚILOR

RAPORTUL ANUAL PE 2017



2

CUVÂNT ÎNAINTE

În conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din Codul de conduită a deputaților în
Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese (anexa I
la Regulamentul de procedură al Parlamentului European), Comitetul consultativ
pentru conduita deputaților publică un raport anual cu privire la activitățile sale.

Raportul anual privind activitatea Comitetului consultativ în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2017 a fost adoptat de comitet la 22 februarie 2018.
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Rezumat

Prezentul raport se referă la activitatea desfășurată de Comitetul consultativ pentru
conduita deputaților în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017.

În acest an, s-a înregistrat o scădere a numărului de chestiuni pe care Comitetul a
trebuit să le trateze. Comitetului i s-a solicitat să examineze patru cazuri de posibile
încălcări ale Codului de conduită, care implică un total de șase deputați, comparativ
cu opt cazuri care implicau 11 deputați în 2016.

În acest an, Comitetul consultativ a primit două solicitări din partea deputaților în
cauză, solicitându-i-se orientări în ceea ce privește interpretarea și aplicarea
dispozițiilor Codului de conduită. În ambele ocazii, Comitetul a oferit consiliere în
mod confidențial și în termenul prevăzut de Codul de conduită.

La fel ca în anii anteriori, Comitetul consultativ a urmărit să ofere servicii optime
deputaților, asigurându-se că dispozițiile Codului sunt respectate cu scrupulozitate și
menținând, în același timp, sarcina administrativă cât mai ușoară cu putință.

În plus, serviciul administrativ competent (Unitatea de administrație pentru deputați
din cadrul DG Președinție, care asigură secretariatul serviciilor pentru Comitetul
consultativ) a continuat să efectueze o verificare generală a veridicității tuturor
declarațiilor de interese financiare depuse de deputați în cursul anului, în
conformitate cu articolul 9 din Măsurile de punere în aplicare a Codului de conduită.

Un total de 31 de noi declarații au fost depuse de deputații nou-veniți pe parcursul
anului.

În contextul revizuirii generale a Regulamentului de procedură la 13 decembrie 2016,
Parlamentul a decis ca deputații să își adapteze declarația de interese financiare
pentru a reflecta modificările aduse articolului 4 din Codul de conduită, în termen de
cel mult șase luni de la data intrării în vigoare a acestor modificări, și anume până la
16 iulie 2017. La 8 martie 2017, Biroul a transmis o scrisoare tuturor deputaților,
informându-i despre obligația de a depune din nou declarația și transmițându-le
formularul revizuit. După expirarea termenului, Comitetul consultativ a trimis
mementouri administrative reamintind această obligație. Ulterior, Președintele a
transmis, la 14 septembrie 2017, o scrisoare de rapel deputaților care încă nu
depuseseră o declarație revizuită, îndemnându-i să facă acest lucru cel târziu până la
6 octombrie 2017. Ca urmare, până la sfârșitul anului 2017, numai 24 de deputați nu
și-au respectat obligația de a depune din nou declarația de interese financiare în
cadrul acestui exercițiu de revizuire.
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1 CONTEXT

Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese
financiare și conflicte de interese (denumit în continuare „Codul de conduită”) a intrat
în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Codul de conduită stabilește o serie de principii generale de conduită pe care deputații
trebuie să le respecte în exercitarea mandatului lor, cum ar fi acțiunea dezinteresată,
integritatea, transparența, conștiinciozitatea, cinstea, responsabilitatea și respectarea
reputației Parlamentului. Codul de conduită le solicită deputaților să acționeze doar în
interes general și să nu încerce să obțină niciun beneficiu financiar sau o altă
recompensă în îndeplinirea atribuțiilor care le revin.

Pentru prima dată, Codul de conduită a oferit o definiție explicită a conflictului de
interese și a stabilit etapele pe care deputații trebuie să le urmeze atunci când constată
că se află într-un conflict de interese, fie el real sau potențial (și anume, perceput ca
atare de către public sau care ar putea duce la un conflict real de interese).

Codul de conduită prevede, de asemenea, restricții privind condițiile în care foștii
deputați au dreptul să desfășoare activități de lobby sau de reprezentare.

Cel mai important, Codul de conduită a introdus o declarație detaliată a intereselor
financiare pe care toți deputații trebuie, ca parte a responsabilității personale, să le
prezinte înainte de sfârșitul primei perioade de sesiune de după alegerile pentru
Parlamentul European sau în termen de 30 de zile de la preluarea mandatului în
Parlament în timpul unei legislaturi. De asemenea, deputații trebuie să îl informeze pe
președinte în cazul unor modificări ale situației lor personale care au o influență asupra
declarației depuse.

Obligațiile de informare ale deputaților au fost extinse de Măsurile de punere în aplicare
a Codului de conduită care au intrat în vigoare la 1 iulie 2013. Potrivit dispozițiilor
acestora, deputații sunt obligați să declare în mod prompt participarea lor la
evenimentele pentru care cheltuielile de deplasare, de cazare sau diurna au fost
rambursate sau plătite în mod direct de o parte terță. În plus, ei au obligația de a informa
administrația și de a preda toate cadourile pe care le primesc atunci când reprezintă
Parlamentul în calitate oficială.

Toate obligațiile de informare menționate mai sus reflectă angajamentul ferm al
Parlamentului în materie de transparență. Fiecare declarație de interese financiare și
declarație de participare la evenimente organizate de terți, precum și registrul de cadouri
oficiale, sunt accesibile în mod direct pe site-ul public de internet al Parlamentului.

Codul de conduită prevede, de asemenea, un mecanism de asigurare a respectării
dispozițiilor sale. Orice deputat care comite o încălcare a Codului de conduită sau a
Măsurilor de punere în aplicare a acestuia poate fi pasibil de o sancțiune impusă, în
ultimă instanță, de către Președinte, după ce a luat în considerare recomandarea
Comitetului consultativ. O astfel de sancțiune este anunțată în plen și, din motive de
transparență, publicată pe site-ul de internet al Parlamentului.
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În contextul revizuirii generale a Regulamentului de procedură al Parlamentului
European în decembrie 2016, au fost aduse unele modificări la Codul de conduită, care
constituie anexa I la aceste norme. Principalele modificări care rezultă din acestea sunt
următoarele:

 În exercițiul funcțiunii, deputații nu mai sunt autorizați să se angajeze în
activități profesionale de lobby remunerate, legate în mod direct de procesul
decizional al Uniunii Europene.

 Au fost efectuate o serie de modificări la declarația de interese financiare a
deputaților care se reflectă în formularul corespunzător de depunere a
declarațiilor, astfel cum a fost adoptat de către Birou, în special:

 Deputații trebuie să depună o declarație revizuită până la sfârșitul lunii care
urmează oricăror modificări care au avut loc (și nu în termen de 30 de zile,
așa cum era înainte).

 A fost introdusă o nouă categorie de venit între 1 și 499 EUR.

 Atunci când se indică cea mai mare categorie de venit (peste 10 000 EUR
pe lună), deputații trebuie să indice, de asemenea, cel mai apropiat multiplu
de 10 000.

 Pentru participațiile în societăți sau parteneriate, există acum posibilitatea
de a le indica drept „neremunerate”.

Atunci când a adoptat Regulamentul de procedură modificat, Parlamentul a decis ca
deputații să își adapteze declarația de interese financiare în termen de cel mult șase luni
de la data intrării în vigoare a acestor modificări. Acest lucru a însemnat că toți deputații
au trebuit să își depună din nou declarația, chiar dacă aceasta nu a suferit nici o
modificare, până la 16 iulie cel târziu, utilizând formularul revizuit de declarație adoptat
de către Birou (a se vedea secțiunea 3.3 din prezentul raport).
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2 COMITETUL CONSULTATIV PENTRU CONDUITA DEPUTAȚILOR

2.1 Componență

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților (denumit în continuare „Comitetul
consultativ”) a fost instituit prin articolul 7 alineatul (1) din Codul de conduită.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) și alineatul (3) din Codul de conduită, la
începutul mandatului acestuia, Președintele numește cinci membri permanenți dintre
membrii Comisiei pentru afaceri constituționale și ai Comisiei pentru afaceri juridice,
ținând cont de experiența lor și de echilibrul politic.

Membrii permanenți care compun Comitetul consultativ în prima jumătate a actualei
legislaturi și cărora Președintele le-a reînnoit mandatul la 5 aprilie 2017 pentru încă un
mandat de doi ani și jumătate sunt:

 dna Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia);

 dna Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 dl Sajjad KARIM (ECR, Regatul Unit);

 dl Jean-Marie CAVADA (ALDE, Franța);

 dl Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Republica Cehă).

La începutul mandatului său, Președintele desemnează, de asemenea, un membru de
rezervă pentru fiecare grup politic nereprezentat în rândul membrilor permanenți ai
Comitetului consultativ.

Membrii de rezervă ai Comitetului care au făcut parte din Comitet de la începutul
actualei legislaturi și care au fost, de asemenea, desemnați din nou de către Președinte
la 5 aprilie 2017, sunt:

 dna Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlanda);

 dna Laura FERRARA (EFDD, Italia);

 dl Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgia).

2.2 Președinte

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf din Codul de conduită,
fiecare membru permanent al Comitetului consultativ îndeplinește funcția de președinte
timp de șase luni, prin rotație. Articolul 3 din Regulamentul de procedură al Comitetului
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Regiunilor prevede, de asemenea, că, în principiu, rotația se desfășoară în ordinea
descrescătoare a mărimii grupurilor politice din care fac parte membrii Comitetului.

În cursul anului 2017, următorii membri ai Comitetului consultativ au îndeplinit funcția
de președinte: dna HÜBNER, din aprilie până în septembrie și dna DELVAUX, din
octombrie până în decembrie 2017. Mandatul de președinte al acesteia din urmă se va
încheia în martie 2018.

2.3 Reuniuni în 2017

Comitetul consultativ s-a reunit de șapte ori în 2017.

Calendarul reuniunilor Comitetului consultativ în 2017

Marți, 25 aprilie (reuniune constitutivă)
Marți, 30 mai1

Marți, 20 iunie
Marți, 11 iulie2

Marți, 26 septembrie
Marți, 10 octombrie
Marți, 7 noiembrie
Marți, 21 noiembrie3 (reuniune extraordinară)
Joi, 7 decembrie4

2.4 Sarcini

Comitetul consultativ are două sarcini:

 În primul rând, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) primul paragraf din Codul
de conduită, la cererea unui deputat, Comitetul consultativ îi oferă, în mod
confidențial, orientări pentru interpretarea și aplicarea dispozițiilor Codului de
conduită, în termen de 30 de zile calendaristice. Un deputat care solicită îndrumări
din partea Comitetului are dreptul să se bazeze pe ele.

 În al doilea rând, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf din
Codul de conduită, Comitetul consultativ, la cererea Președintelui, analizează
presupusele încălcări ale Codului de conduită și îl consiliază pe Președinte cu
privire la eventualele măsuri ce trebuie luate.

1 Reuniunea a fost anulată.
2 Reuniunea a fost anulată.
3 O reuniune extraordinară a avut loc la 21 noiembrie.
4 Din motive organizatorice, reuniunea programată inițial pentru 5 decembrie a fost amânată pentru 7
decembrie.
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Articolul 8 din Codul de conduită stabilește mai în detaliu procedura care trebuie
urmată în cazul unor posibile încălcări ale Codului de conduită. În cazul în care
există motive pentru a presupune că un deputat a încălcat Codul de conduită,
Președintele informează Comitetul consultativ, cu excepția cazurilor evident
ofensatoare. Comitetul consultativ examinează circumstanțele presupusei încălcări
și poate audia deputatul în cauză. Pe baza concluziilor sale, Comitetul adresează
Președintelui o recomandare privind o eventuală decizie. În cazul în care, luând în
considerare această recomandare, ajunge la concluzia că deputatul respectiv chiar a
încălcat Codul de conduită, și după audierea deputatului, Președintele adoptă o
decizie motivată prin care stabilește o sancțiune care se publică pe site-ul de internet
al Parlamentului.

2.5 Munca efectuată în cursul anului

2.5.1 Cazuri posibile de încălcare a Codului de conduită

În cursul anului 2017, Președintele a sesizat Comitetul consultativ în legătură cu patru
cazuri reprezentând posibile încălcări ale codului de conduită (comparativ cu opt în
anul precedent). Situațiile respective au vizat în total șase deputați.

Una dintre aceste sesizări viza trei deputați care au călătorit într-o țară terță și nu au
prezentat la întoarcere o declarație de participare, în urma unei invitații, la evenimente
organizate de terți, în termenul prevăzut de Codul de conduită. Această declarație era
necesară, în conformitate cu articolul 6 din Măsurile de aplicare a Codului de conduită,
întrucât cheltuielile de deplasare, de cazare sau diurna au fost rambursate de către
autoritățile unor țări din afara UE. Totuși, ca răspuns la scrisoarea președintelui în
exercițiu, care cerea clarificări cu privire la călătorie, toți trei au trimis o declarație de
participare, completată în mod corespunzător în conformitate cu capitolul 2 din
Măsurile de aplicare. Comitetul consultativ i-a recomandat, prin urmare, Președintelui
să tragă concluzia că neprezentarea de către deputații în cauză a declarației de
participare în termenul cuvenit constituie o încălcare a Codului de conduită, dar că,
având în vedere transmiterea promptă a declarațiilor adecvate, nu mai sunt necesare alte
măsuri.

O altă sesizare viza un deputat care s-a deplasat la o conferință ținută într-un teritoriu
din afara UE a cărei anexare de către o putere străină nu este recunoscută de
comunitatea internațională și care nu a prezentat o declarație de participare la
evenimente organizate de terți. Ca răspuns la o scrisoare din partea președintelui în
exercițiu, deputatul a explicat că a participat la conferință cu titlu privat și că și-a plătit
toate cheltuielile aferente călătoriei. Din moment ce în această situație nu era obligat să
prezinte o declarație de călătorie, potrivit capitolului 2 din Măsurile de aplicare ale
Codului de conduită, Comitetul consultativ i-a recomandat Președintelui să conchidă
că deputatul în cauză nu a încălcat Codul de conduită.

Într-un alt caz adus la cunoștința Comitetului consultativ, deputatul în cauză, deși a fost
ales deputat în parlamentul regional al unui stat membru al UE pe perioada mandatului
său de MPE, nu și-a modificat, potrivit articolului 4 alineatul (2) litera (b), declarația
de interese financiare (DIF) în termenul stabilit, nedeclarând salariul primit pentru
exercitarea celuilalt mandat parlamentar potrivit secțiunii B din DIF-ul său. Ca răspuns
la o scrisoare din partea președintelui în exercițiu al Comitetului prin care era invitat să
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corecteze această omisiune, deputatul vizat și-a prezentat declarația revizuită de
interese financiare, actualizată corespunzător cu informații, potrivit secțiunii B, legate
de mandatul său în parlamentul regional, inclusiv cuantumul salariului lunar primit.
Ținând cont de acest fapt, Comitetul consultativ i-a recomandat președintelui să
conchidă că deși faptul că deputatul nu a prezentat la timp o declarație revizuită de
interese financiare constituie într-adevăr o încălcare a Codului de conduită, după
depunerea cu întârziere a declarației actualizate nu mai trebuie luată nicio altă măsură.

În sfârșit, Președintele i-a transmis Comitetului consultativ un caz care implică o
omisiune din partea unui deputat de a respecta obligația de a transmite informații
privind anumite activități neremunerate. Președintele i-a cerut Comitetului să îi
transmită concluziile sale după o examinare temeinică a circumstanțelor, precum și
recomandări privind măsurile care se impun în continuare. După audierea deputatului
respectiv, Comitetul consultativ a ajuns la concluzia, în recomandarea transmisă
Președintelui, că încălcarea inițială a Codului de conduită de către deputatul respectiv
a fost corectată prin prezentarea ulterioară a declarației revizuite de interese financiare
și că, deși comportamentul său a fost un pic neglijent, situația în care s-a aflat nu
constituie o încălcare a articolului 1 din Codul de conduită.

2.5.2 Orientări privind interpretarea și aplicarea Codului de conduită

În 2017, Comitetul consultativ a primit, în temeiul articolul 7 alineatul (4) primul
paragraf, două solicitări oficiale de îndrumări cu privire la interpretarea și punerea în
aplicare a Codului de conduită.

În primul caz, deputatul în cauză a solicitat îndrumări cu privire la eventuala derogare
de la obligația de a dezvălui informații în temeiul Codului de conduită din cauza unor
obligații contractuale private de confidențialitate legate de anumite ocupații deținute în
trecut. La scurt timp după ce Comitetul consultativ a început să examineze chestiunea
și a solicitat clarificări suplimentare din partea deputatului, a fost anunțat că deputatul
și-a retras cererea și a ajuns la concluzia că nu trebuie să dea curs mai departe chestiunii.
Retragerea s-a datorat faptului că profesiile în cauză au fost practicate într-o perioadă
anterioară perioadei de trei ani de dinaintea începerii mandatului în legislatura actuală
și de aceea nu făceau obiectul niciunei obligații de divulgare potrivit Codului de
conduită.

Cu toate acestea, Comitetul consultativ a analizat în mod specific chestiunea unei
obligații contractuale de confidențialitate existente în ceea ce privește plata primită de
un deputat din partea unei terțe părți cu care se află în relație contractuală în raport cu
obligațiile de informare impuse de articolul 4 alineatul (2) din Codul de conduită și a
fost de părere că această chestiune merită să fie adusă în atenția Președintelui și,
eventual, a Biroului. De aceea, președintele în exercițiu i-a adresat o scrisoare
Președintelui, prezentându-i chestiunea în vederea unei posibile reflecții și a unui
schimb de opinii cu privire la necesitatea ca Codul de conduită, prin modificare sau
interpretare, să abordeze modul în care să trateze clauzele de confidențialitate
contractuală care ar putea constitui un obstacol în calea deplinei conformități cu
obligațiile de informare prevăzute de Codul de conduită cu privire la declarația de
interese financiare.
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Cea de a doua procedură privea o cerere de îndrumări cu privire la tipurile de activități
neremunerate care trebuie declarate în declarația de interese financiare. Până la primirea
îndrumărilor din partea Comitetului, deputatul în cauză s-a apucat să își revizuiască
declarația de interese financiare, declarând mai multe activități neremunerate.

În plus, de-a lungul întregului an, Secretariatul a continuat, în virtutea unei practici bine
încetățenite, să răspundă la întrebările puse de deputați sau de asistenții lor parlamentari
pentru a-i ajuta să aplice corect dispozițiile Codului și măsurile de aplicare a acestuia.

3 ACTIVITĂȚI LEGATE DE CODUL DE CONDUITĂ

3.1 Procedura de monitorizare a declarațiilor de interese financiare ale
deputaților

Articolul 9 din Măsurile de aplicare a Codului de conduită stabilește normele privind o
procedură de monitorizare care urmează să fie efectuată de către serviciul competent în
raport cu declarațiile de interese financiare ale deputaților.

În conformitate cu articolul 4 din Codul de conduită, deputații prezintă Președintelui o
declarație de interese financiare pe propria răspundere care conține informații furnizate
de o manieră precisă. Cu toate acestea, în cazul în care există motive să se creadă că o
declarație conține erori evidente sau informații superficiale, ilizibile sau neinteligibile,
Unitatea de administrație pentru deputați din cadrul DG Președinție efectuează, în
numele Președintelui, o verificare generală a plauzibilității, în vederea clarificării.
Deputatul în cauză are la dispoziție un interval de timp rezonabil pentru a reacționa prin
confirmarea sau rectificarea informațiilor conținute în declarație. În cazul în care
clarificările aduse sunt considerate insuficiente și, prin urmare, verificarea lasă
chestiunea nerezolvată, Președintele decide cum să procedeze în continuare.

Pe tot timpul anului, procedura de monitorizare se aplică în egală măsură declarațiilor
noi depuse de deputați la început de mandat, când își iau în primire funcția în Parlament
în cursul legislaturii parlamentare, precum și versiunilor modificate ale unor declarații
existente. În plus, în cursul exercițiului de revizuire, prin care toți deputații au trebuit
să își depună din nou declarația de interese financiare pe formularul revizuit adoptat de
Birou ca urmare a modificării Codului de conduită, toate declarațiile au fost supuse unei
verificări generale a plauzibilității.

3.2 Depunerea și actualizarea declarațiilor de interese financiare ale
deputaților

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Codul de conduită, un nou deputat care
își începe mandatul în Parlament în cursul legislaturii răspunde personal de prezentarea
unei declarații detaliate a intereselor sale financiare în termen de 30 de zile de la
preluarea funcției. În 2017, numai trei din cei 31 de deputați noi nu și-au prezentat
declarațiile de interese financiare în termenul respectiv.

În plus, articolul 4 alineatul (1) impune unui deputat să declare orice schimbare care are
o influență asupra declarației sale până la sfârșitul lunii care urmează schimbării
respective. Ca urmare a acestei obligații și a celei aferente exercițiului de revizuire care
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decurge din modificările aduse Codului de conduită și formularului de declarație de
interese financiare în cadrul revizuirii generale a Regulamentului de procedură al
Parlamentului, în cursul anului i-au fost prezentate Președintelui 804 declarații
actualizate.

3.3 Redepunerea și actualizarea declarațiilor de interese financiare ale
deputaților în urma revizuirii Regulamentului de procedură al
Parlamentului European

Astfel cum se indică în secțiunea 1 din prezentul raport, ca urmare a modificării
anumitor dispoziții din Codul de conduită care au avut loc în cadrul ultimei revizuiri a
Regulamentului de procedură al Parlamentului European în decembrie 2016, deputații
au fost obligați să își depună din nou declarația de interese financiare, chiar dacă nu a
intervenit nici o modificare, în termen de cel mult șase luni de la data intrării în vigoare
a acestor modificări, și anume până la 16 iulie 2017, folosind un formular de declarație
revizuit adoptat de Birou.

La 8 martie 2017, Biroul le-a trimis o comunicare tuturor deputaților, informându-i
despre această obligație și transmițându-le formularul revizuit. După expirarea
termenului, Comitetul consultativ a trimis mementouri administrative, reamintind
această obligație. După care, la 14 septembrie 2017, președintele le-a trimis o scrisoare
de atenționare acelor deputați care tot nu depuseseră o declarație revizuită,
îndemnându-i să facă acest lucru până la 6 octombrie 2017 cel mai târziu.

Trebuie reamintit faptul că, în conformitate cu punctul 9 din Decizia Parlamentului
European din 13 decembrie 2016 privind revizuirea generală a Regulamentului de
procedură al Parlamentului, declarațiile de interese financiare ale deputaților care nu le-
au depus în versiunea revizuită și-au încetat valabilitatea începând cu 16 iulie 2017 În
plus, deputații care nu dețin o declarație de interese financiare valabilă nu pot fi aleși în
funcții în Parlament sau în organele acestuia, nu pot fi numiți raportori și nu pot
participa la delegații oficiale sau la negocieri interinstituționale în conformitate cu
articolul 4 alineatul (4) din Codul de conduită.

Comitetul consultativ este de părere că standardele stabilite de Parlament în legătură cu
transparența intereselor financiare trebuie menținute și, prin urmare, deputații care nu
au respectat obligația de a-și actualiza declarația sunt îndemnați să facă acest lucru fără
întârziere. Dată fiind importanța subiectului, Comitetul consultativ a adus această
problemă în atenția Președintelui, recomandându-i, totodată, să se gândească la anumite
măsuri care ar putea fi luate în raport cu deputații în cauză.
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4 ADMINISTRAȚIA

Unitatea de administrație pentru deputați din cadrul DG Președinție oferă servicii de
secretariat Comitetului consultativ și a fost desemnată de Secretarul General ca serviciu
competent în temeiul articolelor 2, 3, 4 și 9 din Măsurile de aplicare a Codului de
conduită. Datele de contact ale acesteia sunt următoarele:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlamentul European
Secretariatul Comitetului consultativ pentru conduita deputaților
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgium


