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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, zwany dalej „kodeksem postępowania”) komitet doradczy 
ds. postępowania posłów (zwany dalej „komitetem doradczym”) publikuje 
sprawozdanie roczne z prowadzonych prac. 
 
Sprawozdanie roczne za rok 2019 – pierwsza połowa obejmuje prace komitetu 
doradczego w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2019 r. i zostało przyjęte przez komitet 
20 marca 2019 r. 
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Streszczenie 
 
Niniejsze sprawozdanie dotyczy działalności komitetu doradczego ds. postępowania 
posłów w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2019 r. 
 
Do komitetu zwrócono się o zbadanie dwóch przypadków możliwych naruszeń 
kodeksu postępowania, dotyczących łącznie pięciu posłów.  
 
W pierwszej połowie 2019 r. komitet doradczy otrzymał dwa wnioski od posłów, 
którzy zwrócili się do niego o wskazówki dotyczące wykładni i wykonywania 
przepisów kodeksu postępowania. Komitet zapewnił doradztwo z zachowaniem 
poufności i w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania.  
 
Komitet doradczy niezmiennie stosował najwyższe standardy etyki i przejrzystości 
w służbie na rzecz posłów i instytucji, zapewniając ścisłe przestrzeganie przepisów 
kodeksu postępowania. 
 
Komitet uznał za szczególnie ważne podniesienie świadomości posłów na temat 
obowiązku ujawniania informacji oraz kierowania się ogólnymi zasadami kodeksu i 
przestrzegania ich podczas wykonywania mandatu, a także sformułował w 
niniejszym sprawozdaniu pewne zalecenia dla nowo wybranego Parlamentu. 
 
Zgodnie z art. 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania właściwa 
służba administracyjna (Dział do Spraw Administracyjnych Posłów w DG ds. 
Urzędu Przewodniczącego, zapewniający obsługę sekretariatu komitetu doradczego) 
nadal poddawała ogólnej kontroli wiarygodności wszystkie oświadczenia majątkowe 
przedstawione przez posłów w tym okresie.   
 
W sumie w pierwszej połowie tego roku posłowie obejmujący mandat przedstawili 
łącznie 4 nowe oświadczenia, a 26 oświadczeń zostało zaktualizowanych. 
Opublikowano 43 oświadczenia o udziale w wydarzeniach. 
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1 KONTEKST 
 
Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów 
finansowych i konfliktu interesów określa podstawowe zasady postępowania i główne 
obowiązki posłów podczas wykonywania mandatu. Posłowie działają wyłącznie w interesie 
publicznym i nie czerpią żadnych bezpośrednich lub pośrednich korzyści finansowych lub 
jakichkolwiek innych gratyfikacji. 
 
Zgodnie z art. 2 lit. c) kodeksu postępowania – wprowadzonym w 2017 r. – posłowie nie 
angażują się zawodowo w płatny lobbing bezpośrednio związany z unijnym procesem 
decyzyjnym.   Artykuł 6 kodeksu postępowania przewiduje ograniczenia dotyczące 
warunków, zgodnie z którymi byli posłowie mają prawo prowadzić lobbing lub działalność 
reprezentacyjną. 
 
Kodeks postępowania zawiera definicję „konfliktu interesów” (osobisty interes, który 
mógłby niewłaściwie wpłynąć na pełnienie mandatu poselskiego) i określa kroki niezbędne 
do jego rozwiązania. Jedynie w przypadku, gdy poseł nie jest w stanie rozwiązać obecnego 
lub potencjalnego konfliktu interesów, zgłasza go przewodniczącemu na piśmie. W 
przypadku, gdy taki konflikt nie wynika w sposób oczywisty z oświadczenia majątkowego, 
posłowie ujawniają go również na piśmie lub ustnie przed wystąpieniem lub głosowaniem 
dotyczącym tej kwestii. 
 
Ponadto kodeks postępowania zawiera szczegółowe przepisy dotyczące oświadczenia 
majątkowego. Posłowie są osobiście odpowiedzialni za złożenie takiego oświadczenia 
zawierającego wymagane obowiązkowe informacje przedstawione w precyzyjny sposób 
(np. wykonywany zawód, działalność, członkostwo w okresie trzech lat przed rozpoczęciem 
pełnienia mandatu posła do PE i obecnie, udziały, otrzymane wsparcie i odpowiednią 
kategorię dochodów). Posłowie mogą przedstawić wszelkie dodatkowe informacje. 
Pierwsze oświadczenie należy złożyć przed końcem pierwszego posiedzenia plenarnego po 
wyborach europejskich lub w terminie 30 dni od rozpoczęcia pełnienia mandatu posła do 
PE, jeżeli nastąpiło to w trakcie kadencji parlamentarnej. W przypadku jakiejkolwiek 
zmiany uaktualnione oświadczenie musi zostać przedłożone do końca następnego miesiąca. 
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 oświadczenia majątkowego. 
 
Postanowienia dotyczące obowiązku ujawniania przez posłów informacji zostały 
uzupełnione w przepisach wykonawczych do kodeksu postępowania. W myśl tych 
przepisów posłowie mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania udziału w wydarzeniach 
organizowanych przez osoby lub organizacje spoza oficjalnej delegacji PE, jeżeli ich koszty 
podróży, zakwaterowania lub pobytu zostały pokryte lub zwrócone przez strony trzecie (z 
wyjątkiem pewnych kategorii: instytucje UE, organy państw członkowskich, organizacje 
międzynarodowe, partie polityczne itp.).  
 
Posłowie są zobowiązani do informowania przewodniczącego i przekazywania administracji 
wszelkich prezentów, które otrzymują, oficjalnie reprezentując Parlament. Ponadto podczas 
pełnienia mandatu posłowie nie przyjmują prezentów o przybliżonej wartości 
przekraczającej 150 EUR. 
 
Oświadczenia majątkowe i rejestr oficjalnych prezentów są bezpośrednio dostępne na 
stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. 
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Wszelkie wymienione powyżej obowiązki w zakresie ujawniania informacji odzwierciedlają 
zdecydowane zobowiązanie Parlamentu do zapewnienia przejrzystości i etyki. W kodeksie 
postępowania przewidziano ponadto mechanizm monitorowania i egzekwowania jego 
przepisów.  
 
Na wniosek przewodniczącego PE komitet doradczy bada wszelkie zarzuty dotyczące 
naruszenia kodeksu postępowania, a przewodniczący PE może przyjąć decyzję określającą 
sankcję.
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2 KOMITET DORADCZY DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW  
 
 
2.1 Skład  
 
Komitet doradczy 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 wchodzącymi w skład komitetu doradczego, powołanymi przez 
przewodniczącego w dniu 5 kwietnia 2017 r., 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. Są nimi:  
 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia); 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Włochy) oraz  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgia). 

 
 
2.2 Przewodnictwo 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit drugi kodeksu postępowania każdy stały członek komitetu 
doradczego przewodniczy komitetowi przez sześć miesięcy na zasadzie rotacji. Artykuł 3 
regulaminu komitetu stanowi ponadto, że zasadniczo rotacja odbywa się w porządku 
malejącym według wielkości grup politycznych, których członkowie należą do komitetu.  
 
W pierwszej połowie 2019 r. funkcję przewodniczącego komitetu doradczego pełnili 
następujący posłowie: J.-M. CAVADA do końca marca i J. MAŠTÁLKA od kwietnia do 
końca czerwca. 
 
 
2.3 Posiedzenia w 2019 r. 
 
W pierwszej połowie 2019 r. odbyło się sześć posiedzeń komitetu doradczego.  
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Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego w 2019 r.  
 
Poniedziałek 14 stycznia1 
Wtorek 22 stycznia 
Wtorek 26 lutego2 
Wtorek 19 marca3 
Wtorek 9 kwietnia4 
Wtorek 4 czerwca 
Wtorek 13 czerwca5 
 

 
  

 
 
2.4 Zadania 
 
Komitet doradczy: 
 

 na wniosek udziela posłom wskazówek dotyczących interpretacji i 
stosowania postanowień kodeksu postępowania.  

 
Zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit pierwszy kodeksu postępowania komitet doradczy udziela 
wskazówek w trybie poufnym i w terminie 30 dni kalendarzowych. Poseł zwracający się o 
wskazówki komitetu ma wówczas prawo kierować się nimi. 
 
 

 Ocenia zarzuty naruszenia kodeksu postępowania i doradza 
przewodniczącemu w sprawie możliwych działań. 

 
Ocena ta jest prowadzona na wniosek przewodniczącego zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit drugi 
i art. 8 kodeksu postępowania. 
 
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. Komitet przedstawia 
przewodniczącemu zalecenie dotyczące ewentualnej decyzji.  
 
Jeżeli po uwzględnieniu tego zalecenia przewodniczący uzna, że dany poseł istotnie naruszył 
kodeks postępowania, podejmuje uzasadnioną decyzję określającą sankcję zgodnie z art. 166 
Regulaminu. 
 
 
2.5 Prace przeprowadzone w ciągu roku 
 

                                                
1 Posiedzenie nadzwyczajne 
2 Z powodu braku kworum posiedzenie odwołano. 
3 Ze względów organizacyjnych posiedzenie zostało przełożone na dzień 20 marca.  
4 Ze względów organizacyjnych posiedzenie zostało przełożone na dzień 4 kwietnia.  
5 Posiedzenie nadzwyczajne 
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2.5.1 Możliwe naruszenia kodeksu postępowania 
 
W pierwszej połowie 2019 r. komitet doradczy rozpatrzył dwa przypadki ewentualnego 
naruszenia kodeksu postępowania, dotyczące ogółem pięciu posłów. 
 
Pierwszy wniosek przewodniczącego, otrzymany w pod koniec 2018 r., lecz rozpatrzony w 
2019 r., dotyczył niewywiązania się przez czterech posłów z obowiązku ujawnienia 
informacji dotyczących nieodpłatnego członkostwa. Komitet doradczy uznał, że 
nieprzedstawienie przez posłów uaktualnionego oświadczenia majątkowego w terminie 
określonym w art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania stanowi naruszenie tego kodeksu, ale z 
uwagi na późniejsze złożenie oświadczenia nie ma konieczności podjęcia dalszych działań 
w tym przypadku. 
 
Drugi wniosek dotyczący nieprzedstawienia przez posła zmienionego oświadczenia 
majątkowego uwzględniającego – zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d), f) i g) kodeksu postępowania 
– członkostwo w zarządzie spółki, udział i otrzymane wsparcie oraz nieprzedstawienia 
wymaganych na mocy art. 5 ust. 3 kodeksu postępowania i rozdz. 2 przepisów 
wykonawczych do niego informacji o udziale w wydarzeniach organizowanych przez strony 
trzecie. Komitet doradczy uznał, że poseł ten poważnie naruszył kodeks postępowania i 
dlatego sprawa wymaga dalszych działań. 
 
 
 

2.5.2 Wskazówki dotyczące wykładni i wykonywania przepisów kodeksu 
postępowania 

 
W tym okresie komitet doradczy otrzymał jeden formalny wniosek, w rozumieniu art. 7 
ust. 4 akapit pierwszy, o wydanie wskazówek dotyczących wykładni i wykonywania 
przepisów kodeksu postępowania.  
 
Przypadek ten dotyczył wniosku o wskazówki w sprawie konfliktu interesów, który mógłby 
mieć miejsce w związku z pełnieniem przez posła funkcji w PE i ubieganiem się o 
wybieralne stanowisko (bez wynagrodzenia) przewodniczącego Rady Dyrektorów ośrodka 
badawczego i stowarzyszenia działającego w konkretnym obszarze konkurencyjności 
przemysłu. Komitet doradczy wskazał obowiązujące przepisy i zalecił posłowi albo 
nieubieganie się o te stanowiska, albo zrezygnowanie z aktualnego członkostwa w 
komisjach. 
 
Ponadto przez cały ten okres 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. 
 

2.5.3 Najlepsze praktyki 
 
Sekretariat podjął wymianę poglądów z członkami Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy ds. Regulaminu, Immunitetów i Spraw Instytucjonalnych Rady Europy na 
temat konsolidacji mechanizmu wdrażania kodeksu postępowania członków Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy w odniesieniu do procedury rozpatrywania skarg. 

 
 
2.6 Zalecenia na przyszłą kadencję  
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Głównym celem komitetu doradczego jest pomaganie posłom w wywiązywaniu się ze 
spoczywającego na nich obowiązku kierowania się ogólnymi zasadami kodeksu i 
przestrzegania ich podczas wykonywania mandatu, a także ujawniania informacji.  
 
Aby zmniejszyć ryzyko, że przewodniczący będzie w ostatniej instancji musiał uciec się do 
sankcji, komitet doradczy zawsze preferował proaktywne podejście do posłów i stałe 
uściślanie spoczywającego na nich obowiązku ujawniania informacji, w zakresie 
przewidzianym przez kodeks. Przez cały czas ściśle przestrzegana jest poufność.  
 
Dotychczas, jeżeli odnośny poseł szybko naprawił naruszenie kodeksu postępowania i 
przedstawił właściwie wypełnione stosowne oświadczenie, komitet doradczy uznawał, że 
nie są konieczne dalsze działania.  
 
Komitet doradczy apeluje do nowo wybranego Parlamentu o kontynuowanie tej praktyki.  
 
Komitet doradczy podkreśla konieczność podnoszenia świadomości posłów, tak aby byli oni 
w stanie całkowicie i przejrzyście wypełniać obowiązki nałożone na nich przez kodeks 
postępowania. Szczególnie ważne jest informowanie (zob. poniżej) i dostarczanie 
wytycznych na początku nowej kadencji.  
 
Jeśli chodzi o kwestię „konfliktu interesów” w rozumieniu art. 3 kodeksu postępowania, 
komitet doradczy uważa, że chociaż to przede wszystkim do posła należy ocena, czy istnieje 
interes osobisty i czy może to mieć wpływ na jego działalność jako posła do PE, to wymóg 
bezstronności obowiązujący posłów do Parlamentu Europejskiego powinien być bardziej 
uściślony i zaostrzony. 
 
 
 
3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA  
 
3.1 Składanie i aktualizacja oświadczeń majątkowych posłów  
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania posłowie, którzy dołączyli do Parlamentu w 
trakcie kadencji, są osobiście zobowiązani przedstawić szczegółowe oświadczenie 
majątkowe, zawierające dokładne informacje, w terminie 30 dni od chwili objęcia mandatu. 
W pierwszej połowie 2019 r. wszyscy nowi posłowie złożyli oświadczenia majątkowe 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 tym, w którym 
nastąpiła taka zmiana. Wskutek tego wymogu do przewodniczącego w ciągu pierwszej 
połowy tego roku wpłynęło 26 zaktualizowanych oświadczeń.  
 
W odniesieniu do posłów dziewiątej kadencji wybranych w wyborach, które miały miejsce 
od 23 do 26 maja, informacje dotyczące składania przez nich pierwszych i zmienionych 
oświadczeń zostaną podane w sprawozdaniu rocznym za drugą połowę 2019 r. 
 
 
3.2 Procedura monitorowania oświadczeń majątkowych posłów 
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Artykuł 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania ustanawia przepisy 
dotyczące procedury monitorowania oświadczeń majątkowych posłów, którą przeprowadza 
właściwa służba. 
 
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. 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 złożonych oświadczeń.   
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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 
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Posłowie są osobiście odpowiedzialni za złożenie 
oświadczenia majątkowego zawierającego 
wymagane obowiązkowe i dokładne informacje 
(np. wykonywany zawód, działalność, 
członkostwo w okresie trzech lat przed 
rozpoczęciem pełnienia mandatu posła do PE i 
obecnie, udziały, otrzymane wsparcie i 
odpowiednia kategoria dochodów). Posłowie 
mogą przedstawić informacje dodatkowe. 

 

Przed końcem pierwszego posiedzenia 
plenarnego po wyborach europejskich (lub w 
terminie 30 dni od rozpoczęcia pełnienia mandatu 
posła do PE, jeżeli nastąpiło to w trakcie kadencji 
parlamentarnej). 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany uaktualnione 
oświadczenie musi zostać przedłożone do końca 
następnego miesiąca.  

 

Wypełniając oświadczenie bezpośrednio w 
internecie na portalu dla posłów (lub 
wykorzystując formularz Word). 

Należy je wydrukować i wysłać podpisany 
oryginał do Działu do Spraw Administracyjnych 
Posłów (PHS 07B019 w Brukseli lub LOW H00057 
w trakcie sesji w Strasburgu). 

 

Posłowie nie mogą zostać wybrani do 
sprawowania funkcji w Parlamencie ani w jednym 
z jego organów, nie mogą zostać mianowani 

 
Oświadczenie  

majątkowe 
 
   
 
 
 
 

Kiedy? 
 
 
 
 
 
 
 

W jaki sposób? 
 
 
 
 
 
 

A jeśli nie zostanie 
złożone? 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ze względów przejrzystości i zgodnie z Kodeksem postępowania posłów do Parlamentu 
Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów oraz przepisami 
wykonawczymi do niego posłowie muszą podać do wiadomości publicznej następujące 
informacje: 
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sprawozdawcami ani uczestniczyć w oficjalnych 
delegacjach bądź w negocjacjach 
międzyinstytucjonalnych, jeżeli nie złożyli 
oświadczenia majątkowego. 
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Posłowie biorący udział w wydarzeniu 
zorganizowanym przez osoby lub organizacje 
spoza oficjalnej delegacji PE mają obowiązek 
złożyć „Oświadczenie o udziale posłów w 
wydarzeniach organizowanych przez strony 
trzecie”, jeżeli: 

– koszty ich podróży, zakwaterowania lub 
pobytu zostały pokryte lub zwrócone przez strony 
trzecie (z wyjątkiem niektórych kategorii: 
instytucje UE, organy państw członkowskich, 
organizacje międzynarodowe, partie polityczne 
itp.).  

 

Nie później niż ostatniego dnia miesiąca 
następującego po ostatnim dniu udziału (np. 30 
kwietnia w przypadku wydarzenia, które odbyło 
się 14 marca). 

 

Wypełniając oświadczenie bezpośrednio w 
internecie na portalu dla posłów (lub 
wykorzystując formularz Word), z podaniem 
wymaganych informacji obejmujących:  

– tożsamość pokrywającego koszty; 
– rodzaj pokrytych kosztów i uściślenie „w 
całości” lub „częściowo”; 
– charakter i program wydarzenia. 

Należy je wydrukować i wysłać podpisany 
oryginał do Działu do Spraw Administracyjnych 
Posłów (PHS 07B019 w Brukseli lub LOW H00057 
w trakcie sesji w Strasburgu). 

    

 
Oświadczenie  

o  
udziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiedy? 
 
 
 

W jaki sposób? 
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Jeżeli, reprezentując Parlament jako osoba oficjalna 
(np. jako przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestor, 
przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji lub 
delegacji), posłowie otrzymują prezenty, mają obowiązek 
powiadomić o tym przewodniczącego i poinformować 
go o darczyńcy, dacie otrzymania oraz szacunkowej 
wartości prezentu. 

Prezent należy przekazać do Działu do Spraw 
Administracyjnych Posłów (PHS 07B019 w Brukseli 
lub LOW H00057 w trakcie sesji w Strasburgu), gdzie 
zostanie on zarejestrowany.  

 

Nie później niż ostatniego dnia miesiąca 
następującego po otrzymaniu prezentu. 

 

Wykorzystując odpowiedni formularz Word. 

 

 

Jeżeli posłowie mają osobisty interes, który mógłby 
niewłaściwie wpłynąć na pełnienie obowiązków, i 
nie mogą rozwiązać tego problemu, mają 
obowiązek: 

        – poinformować przewodniczącego na piśmie; 

W trakcie pełnienia obowiązków posłowie 
mogą przyjmować prezenty lub podobne 
korzyści wyłącznie o przybliżonej wartości 
poniżej 150 EUR i o charakterze kurtuazyjnym. 

    

 
Prezenty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiedy? 
 
 

W jaki sposób? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konflikt interesów 
 
 
 
 
 

 

Oświadczenia majątkowe posłów i 
oświadczenia o udziale są publikowane 
na ich profilach na stronie internetowej 
Europarl. 
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– ujawnić ten fakt przed zabraniem głosu lub głosowaniem. 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z 
AdminMEP@europarl.europa.eu  

Posłowie mogą zwrócić się o poufne wytyczne do komitetu doradczego ds. 
postępowania posłów we wszystkich kwestiach związanych z kodeksem 
postępowania. 
Jeżeli przewodniczący PE stwierdzi, że poseł naruszył kodeks postępowania, może 
przyjąć decyzję o sankcjach. 


