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FORORD

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets
medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter (bilag I til
Europa-Parlamentets forretningsorden, herefter "adfærdskodeksen") offentliggør Det
Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd (herefter "det rådgivende udvalg") en
årlig rapport om sine aktiviteter.
Årsrapporten om arbejdet i det rådgivende udvalg i tidsrummet fra 1. januar til 31.
december 2018 blev vedtaget af udvalget den 22. januar 2019.
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Resumé
Denne rapport omhandler de aktiviteter, der har fundet sted i Det Rådgivende Udvalg
om Medlemmernes Adfærd fra den 1. januar til den 31. december 2018.
Udvalget blev anmodet om at undersøge to tilfælde af mulig overtrædelse af
adfærdskodeksen med i alt fem implicerede medlemmer.
I 2018 modtog det rådgivende udvalg to henvendelser fra medlemmer, der anmodede
udvalget om retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i
adfærdskodeksen. Ved begge lejligheder ydede udvalget rådgivning i fortrolighed og
inden for den frist, der er fastsat i adfærdskodeksen.
Det rådgivende udvalg fortsatte med at anvende de højeste standarder for etik og
gennemsigtighed i medlemmernes og institutionens tjeneste ved at sikre, at
adfærdskodeksens bestemmelser overholdes til punkt og prikke.
Derudover har den kompetente tjenestegren (Enheden for Medlemsadministration
under GD Ledelsestjenesterne, der fungerer som sekretariat for det rådgivende
udvalg) fortsat proceduren med at foretage en generel sandsynlighedskontrol af
samtlige økonomiske interesseerklæringer, som er blevet afgivet af medlemmerne i
årets løb, jf. artikel 9 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen.
Der blev afgivet i alt 23 nye erklæringer af nye medlemmer i årets løb, og 110
erklæringer er blevet ajourført.
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1

BAGGRUND

Adfærdskodeksen for medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende økonomiske interesser
og interessekonflikter indeholder de vejledende principper for medlemmernes adfærd og de
vigtigste opgaver i forbindelse med udøvelsen af deres mandat. Medlemmerne skal
udelukkende handle i almenvellets interesse og må ikke acceptere nogen direkte eller
indirekte økonomisk begunstigelse eller anden ydelse.
I henhold til adfærdskodeksens artikel 2, litra c), som blev tilføjet i 2017, må medlemmerne
ikke i erhvervsmæssigt øjemed engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte
forbindelse med Unionens beslutningsproces. I kodeksens artikel 6 fastsættes begrænsninger
for de betingelser, hvorunder tidligere medlemmer har ret til at udføre lobby- eller
repræsentantvirksomhed.
Adfærdskodeksen indeholder en definition af "interessekonflikt" (en personlig interesse,
som på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af et medlems mandat) og fastlægger de
nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe tilstedeværelsen af en sådan. Kun hvis
medlemmet er ude af stand til at løse interessekonflikten, gør vedkommende skriftligt
formanden opmærksom på dette. Når en sådan konflikt ikke tydeligt fremgår af medlemmets
erklæring om økonomiske interesser, skal medlemmet også give meddelelse om den
skriftligt eller mundtligt, inden vedkommende udtaler sig om eller stemmer i relation til det
omhandlede spørgsmål.
Derudover indeholder adfærdskodeksen detaljerede regler vedrørende erklæringen om
økonomiske interesser. Medlemmerne er personligt ansvarlige for at indgive en sådan
erklæring med præcis beskrivelse af de påkrævede obligatoriske oplysninger (f.eks. om
erhvervsarbejde, aktiviteter, medlemsskaber i de sidste tre år, før vedkommende blev
medlem af Europa-Parlamentet, og aktuelle medlemskaber, deltagelse i virksomheder eller
partnerskaber, støtte, som medlemmet har modtaget, såvel som indkomstkategori). Det står
medlemmerne frit at indgive eventuelle yderligere oplysninger. Den første erklæring skal
afgives inden udgangen af det første plenarmøde efter valget til Europa-Parlamentet eller, i
løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter indtræden i Parlamentet. Hvis der sker
ændringer, skal medlemmerne afgive en revideret erklæring inden udgangen af den følgende
måned.
Medlemmernes
oplysningsforpligtelser
er
blevet
udvidet
ved
gennemførelsesbestemmelserne
til
adfærdskodeksen.
Ifølge
disse
gennemførelsesbestemmelser skal medlemmerne straks oplyse om deres deltagelse i
begivenheder arrangeret af personer eller organisationer uden for en officiel EP-delegation,
hvis medlemmernes rejse-, hotel- og/eller opholdsudgifter godtgøres eller betales direkte af
andre (med undtagelse af visse kategorier: EU-institutioner, medlemsstaternes myndigheder,
internationale organisationer, politiske partier osv.).
Medlemmerne skal underrette formanden om modtagelse af gaver og overdrage disse gaver
til Parlamentet, når de repræsenterer det ved officielle lejligheder. Derudover skal
medlemmerne afholde sig fra at acceptere gaver med en skønsmæssig værdi på over 150
EUR.
Disse erklæringer og registret over officielle gaver er der direkte adgang til på Parlamentets
offentlige websted.
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Alle disse oplysningsforpligtelser afspejler Parlamentets stærke engagement i
gennemsigtighed og etik. Dertil kommer, at adfærdskodeksen indeholder en mekanisme til
overvågning og håndhævelse af dens bestemmelser.
På anmodning af Europa-Parlamentets formand undersøger det rådgivende udvalg enhver
påstået overtrædelse af adfærdskodeksen, og Europa-Parlamentets formand kan træffe
afgørelse om fastsættelse af en sanktion.
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DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD

2.1

Sammensætning

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd er nedsat i medfør af artikel 7, stk. 1, i
adfærdskodeksen.
I henhold til artikel 7, stk. 2 og 3, i kodeksen udpeger formanden ved indledningen af sin
embedsperiode fem faste medlemmer af udvalget blandt medlemmer af Udvalget om
Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget under behørig hensyntagen til de pågældende
medlemmers erfaring og den politiske ligevægt.
De faste medlemmer af det rådgivende udvalg, som blev udpeget af formanden den 5. april
2017, er:


Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen)



Mady DELVAUX (S&D, Luxembourg)



Sajjad KARIM (ECR, Det Forenede Kongerige)



Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrig) og



Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Den Tjekkiske Republik).

Formanden udpeger ligeledes ved begyndelsen af sin embedsperiode et reservemedlem for
hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret blandt udvalgets faste medlemmer.
Reservemedlemmerne er:

2.2



Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland)



Laura FERRARA (EFDD, Italien) og



Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgien).

Formandskab

I henhold til artikel 7, stk. 2, andet afsnit, i adfærdskodeksen varetager de faste medlemmer
formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen. I henhold til artikel 3 i
udvalgets forretningsorden gælder der desuden den regel, at rotationen i princippet følger
størrelsen af de politiske grupper, som medlemmerne af udvalget tilhører, i faldende orden.
I 2018 har følgende medlemmer af det rådgivende udvalg varetaget formandskabet: Mady
DELVAUX indtil marts, Sajjad KARIM fra april til september og Jean-Marie CAVADA fra
oktober og frem. Sidstnævntes mandat som formand løber indtil slutningen af marts 2019.
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2.3

Møder i 2018

Det rådgivende udvalg holdt fem møder i 2018.

Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2018
Tirsdag den 23. januar1
Tirsdag den 20. februar2
Tirsdag den 27. marts3
Tirsdag den 24. april4
Tirsdag den 15. maj5
Tirsdag den 19. juni6
Tirsdag den 10. juli7
Tirsdag den 25. september8
Tirsdag den 16. oktober9
Tirsdag den 20. november
Tirsdag den 4. december

2.4

Opgaver

Det rådgivende udvalg:


giver på anmodning medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af
bestemmelserne i adfærdskodeksen.

I henhold til artikel 7, stk. 4, første afsnit, i adfærdskodeksen giver det rådgivende udvalg
retningslinjer i fortrolighed og inden for en frist på 30 kalenderdage. Et medlem, der anmoder
om retningslinjer, har ret til at forlade sig på sådanne retningslinjer.


vurderer påståede tilfælde af overtrædelser af adfærdskodeksen og rådgiver formanden
om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.

Denne vurdering finder sted på anmodning af formanden i henhold til adfærdskodeksens
artikel 7, stk. 4, og artikel 8.
1

Af organisatoriske grunde blev mødet udsat til den 24. januar.
Mødet blev aflyst.
3
Mødet blev aflyst.
4
Af organisatoriske grunde blev mødet udsat til den 25. april.
5
Mødet blev aflyst.
6
Af organisatoriske grunde blev mødet udsat til den 21. juni.
7
Mødet blev aflyst.
8
Mødet blev aflyst.
9
Mødet blev aflyst.
2
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Når der er grund til at formode, at et medlem kan have overtrådt adfærdskodeksen, skal
formanden – undtagen i åbenlyst chikanerende tilfælde – forelægge sagen for det rådgivende
udvalg. Det rådgivende udvalg undersøger så omstændighederne omkring den påståede
overtrædelse og kan i den forbindelse høre det pågældende medlem. Udvalget udarbejder en
henstilling til formanden om en eventuel afgørelse.
Konkluderer formanden under hensyntagen til denne henstilling, at det pågældende medlem
har overtrådt adfærdskodeksen, træffer han eller hun en begrundet afgørelse om fastsættelse
af en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166.

2.5

Aktiviteter i årets løb

2.5.1 Eventuelle overtrædelser af adfærdskodeksen
I 2018 henviste formanden to tilfælde af eventuelle overtrædelser af adfærdskodeksen, hvori
i alt fem medlemmer var involveret, til det rådgivende udvalg.
Det første tilfælde vedrørte et medlem, som havde været på rejse til et tredjeland og havde
forsømt at afgive erklæringen om medlemmers deltagelse efter indbydelse i begivenheder
arrangeret af tredjeparter inden for den i adfærdskodeksen fastsatte frist. Denne erklæring er
påkrævet i medfør af artikel 6 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen,
eftersom rejse-, hotel- og opholdsudgifter var blevet godtgjort af myndigheder i et tredjeland.
Det pågældende medlem reagerede ikke på to skrivelser fra formanden og fremsendte først
den påkrævede erklæring efter en usædvanlig lang forsinkelse som reaktion på en tredje
skrivelse fra formanden for det rådgivende udvalg. Medlemmet gav ikke udvalget nogen
yderligere forklaring. Det rådgivende udvalg henstillede til formanden for Parlamentet at
konkludere, at det pågældende medlems manglende indsendelse af deltagelseserklæringen
inden for tidsfristen i artikel 8 i gennemførelsesbestemmelserne udgjorde en overtrædelse af
adfærdskodeksen.
Endelig har formanden for Parlamentet henvist en sag til det rådgivende udvalg, hvori fire
medlemmer ikke har opfyldt forpligtelsen til at fremlægge oplysninger om et ulønnet
medlemsskab. Udvalget vil først vurdere denne sag i 2019.
2.5.2 Retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af adfærdskodeksen
I 2018 modtog det rådgivende udvalg to formelle anmodninger om retningslinjer for
fortolkningen og gennemførelsen af adfærdskodeksen, jf. dens artikel 7, stk. 4, første afsnit.
I det første tilfælde anmodede det berørte medlem om retningslinjer for en potentiel
interessekonflikt som følge af medlemmets nuværende funktioner i Parlamentet og en nylig
jobansøgning fra et familiemedlem. Det rådgivende udvalg understregede, at det først og
fremmest er medlemmernes ansvar at vurdere, hvorvidt der foreligger en personlig interesse,
og hvorvidt det kan påvirke deres virke som medlem af Parlamentet, og at enhver
eksisterende interessekonflikt straks skal adresseres af medlemmet under overholdelse af
principperne og bestemmelserne i adfærdskodeksen. Det rådgivende udvalg bemærkede
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endvidere, at hvis interessekonflikten ikke kan løses, bør det oplyses i medlemmets
erklæring om økonomiske interesser. Det rådgivende udvalg mindede om, at medlemmerne
altid har mulighed for at angive eventuelle yderligere oplysninger, som de anser for
nødvendige, i afsnit (I) i deres erklæring.
Den anden sag vedrørte en anmodning om retningslinjer for en potentiel interessekonflikt
som følge af et medlems nuværende funktioner i Parlamentet og medlemmets accept af en
ulønnet position som valgt formand for en almennyttig organisation, hvis formål er at
fremme iværksætteres samarbejde med et bestemt tredjeland. I dette tilfælde gjorde det
rådgivende udvalg opmærksom på de gældende regler og henstillede til medlemmet enten at
afvise at udøve den funktion, som organisationen tilbød, eller at opgive sit medlemskab af
den delegation, som dækker forbindelserne med det pågældende land.
Derudover fortsatte sekretariatet hele året igennem sin veletablerede praksis med at besvare
forespørgsler fra medlemmerne eller deres parlamentariske assistenter for at hjælpe dem med
at anvende bestemmelserne i adfærdskodeksen og dens gennemførelsesbestemmelser
korrekt.
2.5.3 Undersøgelse af anvendelsesområdet for adfærdskodeksens artikel 1
På anmodning af formanden overvejede det rådgivende udvalg også, hvorvidt de generelle
adfærdsprincipper kunne finde anvendelse på aktiviteter vedrørende tredjelande, som
udføres af uofficielle grupper eller af individuelle medlemmer, og som finder sted enten i
Parlamentets lokaler eller i udlandet, navnlig når de pågældende personer rejser efter
indbydelse fra udenlandske myndigheder, og dette griber ind i arbejdet i Parlamentets udvalg
eller interparlamentariske delegationer.
Det rådgivende udvalg drog følgende konklusioner:
Hvert enkelt medlem skal lade sig lede af upartiskhed, integritet, åbenhed, omhu, ærlighed
og respekt for Parlamentets omdømme i aktiviteter vedrørende tredjelande, der forekommer
under udøvelsen af vedkommendes hverv som medlem af Parlamentet. Det vil dog være
nødvendigt at vurdere fra sag til sag, hvorvidt et medlems adfærd, som griber ind i
Parlamentets og i særdeleshed i dets interparlamentariske delegationers arbejde, har bragt
Parlamentets omdømme i fare og/eller på anden måde ikke har været i overensstemmelse
med andre generelle adfærdsprincipper.
I den forbindelse fremhævede udvalget, at medlemmerne med de undtagelser, der er fastsat
i artikel 6, stk. 2, 3 og 4, i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen for EuropaParlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter, har pligt
til at oplyse om deres deltagelse i arrangementer, der afholdes af tredjeparter, når deres rejse, hotel- og/eller opholdsudgifter helt eller delvist dækkes af en tredjepart.
2.5.4 Bedste praksis
Medlemmerne af det rådgivende udvalg havde lejlighed til at udveksle synspunkter med den
etiske kommissær fra Québecs Nationalforsamling, Ariane Mignolet.
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3 AKTIVITETER VEDRØRENDE ADFÆRDSKODEKSEN

3.1
Afgivelse og ajourføring af medlemmernes erklæringer om økonomiske
interesser
I henhold til artikel 4, stk. 1, i adfærdskodeksen er et nyt medlem, som påbegynder sit mandat
i Parlamentet i løbet af valgperioden, personligt ansvarlig for at afgive en detaljeret erklæring
om sine økonomiske interesser inden for 30 dage efter vedkommendes indtræden i
Parlamentet. I 2018 afgav 21 ud af 23 nye medlemmer deres erklæringer om økonomiske
interesser inden for denne frist.
Derudover pålægger artikel 4, stk. 1, medlemmerne en forpligtelse til at anmelde eventuelle
ændringer, som har indflydelse på deres erklæring, ved udgangen af den måned, der følger
efter en ændring. Som følge af denne forpligtelse blev der indgivet 110 ajourførte
erklæringer til formanden i løbet af året.
Ved udgangen af januar 2018 havde alle medlemmer indsendt deres erklæringer om
økonomiske interesser igen, selv om der ikke var sket nogen ændringer, på en revideret
erklæring vedtaget af Præsidiet efter revisionen af forretningsordenen. Denne sag blev fulgt
nøje af det rådgivende udvalg, navnlig eftersom erklæringerne om økonomiske interesser for
medlemmer, der ikke havde indsendt deres reviderede version inden den 16. juli 2017,
ophørte med at være gyldige på det tidspunkt. I betragtning af sagens store betydning har det
rådgivende udvalg forelagt denne sag for formanden for Parlamentet med jævne mellemrum,
indtil sagen var i orden, og det har samtidig anbefalet ham at overveje visse foranstaltninger,
der kunne træffes over for berørte medlemmer.

3.2

Kontrolproceduren for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser

Artikel 9 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen indeholder regler om en
kontrolprocedure, der skal gennemføres af den kompetente tjenestegren med hensyn til
medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser.
I medfør af adfærdskodeksens artikel 4 er medlemmerne personligt ansvarlige for at afgive
en erklæring med nøjagtige oplysninger til formanden for Parlamentet. Når der imidlertid er
grund til at formode, at en erklæring indeholder åbenbart forkerte, useriøse, ulæselige eller
uforståelige oplysninger, foretager Enheden for Medlemsadministration i
Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne på vegne af formanden for Parlamentet en
generel sandsynlighedskontrol med henblik på afklaring. De berørte medlemmer får en
rimelig frist til at reagere på en henvendelse. Hvis de yderligere oplysninger anses for at
være utilstrækkelige, og en sådan kontrol således ikke løser problemet, træffer formanden
afgørelse om det videre forløb.
I løbet af et år finder kontrolproceduren ligeledes anvendelse på nye erklæringer fra nye
medlemmer, som er tiltrådt deres hverv i Parlamentet i løbet af valgperioden, og på ændrede
udgaver af eksisterende erklæringer.
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4

ADMINISTRATION

Enheden for Medlemsadministration under Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne
fungerer som sekretariat for det rådgivende udvalg og er af generalsekretæren udpeget som
den kompetente tjenestegren i henhold til artikel 2, 3, 4 og 9 i
gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. Enhedens kontaktoplysninger er:
Advisory.Committee@europarl.europa.eu
Europa-Parlamentet
Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgien
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