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ELŐSZÓ 

 

 

 

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre 

vonatkozó magatartási kódexe (az Európai Parlament eljárási szabályzatának I. 

melléklete, a továbbiakban: magatartási kódex) 7. cikkének (6) bekezdésével 

összhangban a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság (a 

továbbiakban: tanácsadó bizottság) tevékenységeiről éves jelentést tesz közzé. 

 

Mivel 2019. májusban európai parlamenti választásokra került sor, a 2019. január 1-től 

július 1-ig terjedő időszakra vonatkozó féléves jelentést 2019. március 20-án fogadták 

el. 

 

A tanácsadó bizottság 2019. július 2. és december 31. közötti munkájáról készült éves 

jelentést a bizottság 2020. március 4-én fogadta el. 
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Összegzés 

 

Ez a jelentés a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság által a 2019. 

július 2. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységekkel foglalkozik. 

 

A 2019. november 11-i alakuló ülés óta a tanácsadó bizottsághoz egy képviselő 

nyújtott be olyan kérelmet, amelyben a magatartási kódex előírásainak értelmezését 

és végrehajtását illető útmutatást kérte. A bizottság bizalmas tanácsot adott a 

magatartási kódexben előírt határidőn belül. 

 

A tanácsadó bizottság továbbra is az etika és átláthatóság legmagasabb szintjét 

képviselte az intézmény és maguk a képviselők szolgálatában, gondoskodva a 

magatartási kódex rendelkezéseinek szigorú betartásáról. 

 

A magatartási kódex végrehajtási intézkedéseinek 9. cikkével összhangban az 

illetékes szervezeti egység (az Elnökségi Főigazgatóságon belül működő Képviselői 

Adminisztrációs Osztály, amely a tanácsadó bizottság titkársági teendőit is ellátja) 

továbbra is elvégezte a képviselők által a 9. parlamenti ciklus kezdete óta benyújtott, 

a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatok általános hitelességi vizsgálatát. 

 

A második félév során az újonnan hivatalba lépő képviselők összesen 8 új 

érdekeltségi nyilatkozatot nyújtottak be, továbbá frissítésre került 47 nyilatkozat. 79, 

harmadik felek által szervezett eseményeken való részvételi nyilatkozatot tettek 

közzé. 
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1 HÁTTÉR 

 

Az európai parlamenti képviselők magatartási kódexe a pénzügyi érdekeltségekre és 

összeférhetetlenségre vonatkozóan meghatározza a képviselők által megbízatásuk 

gyakorlása során követendő magatartási vezérelveket és fő kötelezettségeket. A vezérelvek 

szerint a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és semmilyen közvetlen vagy 

közvetett pénzügyi előnyt vagy más jutalmat nem fogadhatnak el. 

 

A magatartási kódex 2. cikkének c) pontja szerint a képviselők nem folytathatnak az uniós 

döntéshozatali folyamathoz közvetlenül kapcsolódó hivatalos, fizetett lobbitevékenységet. 

A magatartási kódex 6. cikke ehelyett korlátozások állapít meg azon körülményekre 

vonatkozóan, amelyek mellett a volt képviselők lobbi- vagy reprezentációs tevékenységet 

folytathatnak. 

 

A magatartási kódex meghatározza az „összeférhetetlenség” fogalmát (például olyan 

személyes érdek, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a képviselői feladatok ellátását), és 

meghatározza az annak megszüntetéséhez szükséges lépéseket. A képviselőknek abban az 

esetben kell írásban beszámolniuk az elnöknek a tényleges vagy esetleges 

összeférhetetlenségről, ha nem tudják azt maguk feloldani. Amennyiben egy ilyen 

összeférhetetlenség nem derül ki egy képviselő pénzügyi érdekeltségekről szóló 

nyilatkozatából, a képviselő mielőtt az adott üggyel kapcsolatban a plenáris ülésen vagy a 

Parlament valamely szervében felszólalna vagy szavazna – illetve ha előadónak javasolnák 

– bármely tényleges vagy potenciális összeférhetetlenséget is bejelenthet. 

 

A magatartási kódex továbbá részletes szabályokat állapít meg a pénzügyi érdekeltségekről 

szóló nyilatkozatra vonatkozóan. A képviselők felelősséggel tartoznak a megkövetelt összes 

információt (javadalmazott vagy javadalmazással nem járó foglakozások, tevékenységek, a 

képviselővé történő megválasztás előtti három évben, illetve a mandátumuk idején betöltött 

tagságok, tulajdoni részesedések, kapott támogatások és az előzőeknek megfelelő 

jövedelemkategória) pontos módon tartalmazó nyilatkozatok benyújtásáért. A képviselők 

szabadon megadhatnak minden további információt is. Az első nyilatkozatot az európai 

parlamenti választások utáni első plenáris ülés végéig kell benyújtani, illetve – ha egy 

képviselő a már megkezdett ciklus során lép hivatalba – a hivatalba lépést követő 30 napon 

belül. Minden változást frissített nyilatkozat benyújtásával kell közölni a változást követő 

hónap végéig. Ha a képviselő nem nyújtja be a pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot, 

nem választható meg a Parlament vagy annak bármely szerve valamely tisztségére, nem 

nevezhető ki előadónak, illetve nem vehet részt hivatalos küldöttségben vagy intézményközi 

tárgyalásokon. 

 

A képviselők közzétételi kötelezettségeit a magatartási kódexre vonatkozó végrehajtási 

intézkedések egészítik ki. Ennek előírásai értelmében a képviselőknek haladéktalanul 

nyilatkozniuk kell a hivatalos EP-küldöttségeken kívüli személyek vagy szervezetek által 

szervezett olyan rendezvényeken való részvételükről, amelyek esetében az utazási, szállás- 

vagy tartózkodási költségeiket egy harmadik fél fizeti vagy téríti meg (kivéve bizonyos 

szervezői kategóriákat, pl. uniós intézmények, tagállami hatóságok, nemzetközi szervezetek, 

politikai pártok stb.).   

 

A képviselők kötelesek bejelenteni vagy átadni az Elnöknek azokat az ajándékokat, 

amelyeket olyan alkalmakkor kapnak, amikor hivatalos minőségükben képviselik a 

Parlamentet. Ezen túlmenően a képviselők feladataik ellátása során kötelesek tartózkodni a 

150 EUR összeget meghaladó becsült értékű ajándékok elfogadásától. 
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Ezek a nyilatkozatok és a hivatalos ajándékok nyilvántartása közvetlenül elérhető a 

Parlament nyilvános honlapján. 

 

A fent említett közzétételi kötelezettségek mindegyike tükrözi a Parlamentnek az 

átláthatóság és etikus magatartás iránti határozott elkötelezettségét. Sőt, a magatartási kódex 

rendelkezik saját előírásainak nyomonkövetési és végrehajtási mechanizmusáról is.  

 

Az elnök kérésére a tanácsadó bizottság kivizsgál minden, a magatartási kódex 

megsértésével kapcsolatos esetet, az elnök pedig elfogadhat a Parlament eljárási 

szabályzatának 176. cikkében szereplő, büntető intézkedésről szóló határozatot is. 
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2 A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság  

 

 

2.1 Összetétel  

 

A tanácsadó bizottságot 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 9. parlamenti ciklus első két és fél évében az elnök által 2019. október 23-án kinevezett 

tanácsadó bizottságot alkotó állandó tagok a következők: 

 

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Lengyelország); 

 

 Giuliano PISAPIA (S&D, Olaszország); 

 

 Karen MELCHIOR (Renew, Dánia); 

 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finnország);  

 

 Geert BOURGEOIS (ECR, Belgium). 

 

Az elnök hivatali ideje kezdetén a tanácsadó bizottság állandó tagjai közt nem képviselt 

képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy póttagot is kijelöl. A póttagok jelenleg a 

következők:  

 

 Gerolf ANNEMANS (ID, Belgium); 

 

 Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, Németország). 

 

 

2.2 Elnökség 

 

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, hogy ez a 

rotáció elvben a bizottságot alkotó képviselők képviselőcsoportjának mérete szerint 

csökkenő sorrendben halad.  

 

2019 második felében HÜBNER asszony volt a tanácsadó bizottság egyetlen állandó tagja, 

aki elnöki tisztséget töltött be. 

 

 

2.3 Ülések 2019 második felében és 2020-ban 

 

A tanácsadó bizottság 2019 második felében három alkalommal ülésezett:  
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Az ülések naptári ütemterve 2019 második felében és 2020-ban 
 

november 11., hétfő1 

december 3., kedd 

december 17., kedd2 

 

 

  

 

 

A tanácsadó bizottság 2019. november 11-i ülésén az alábbi 2020. évi ülésnaptárat is 

elfogadta: 

 

 

 

A 2020. évi ülések ütemterve 
 

január 21., kedd3 

február 18., kedd 

március 17., kedd 

április 21., kedd 

május 26., kedd 

június 23., kedd 

július 14., kedd 

szeptember 8., kedd 

október 13., kedd 

november 17., kedd 

december 8., kedd 

 

 

 

 

 

2.4 Feladatok 

 

A tanácsadó bizottság: 

 

 a képviselők kérésére a magatartási kódex értelmezésével és végrehajtásával 

kapcsolatos iránymutatást nyújt. 

 

A magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdése értelmében a tanácsadó 

bizottság bizalmas tanács formájában, 30 naptári napon belül ad útmutatást. A bizottsághoz 

útmutatáskéréssel forduló képviselő jogosan követheti az adott iránymutatást. 

 

 A bizottság felméri a magatartási kódex állítólagos megsértéseit és tanácsot 

ad az elnöknek a lehetséges meghozandó intézkedésekről. 

 

                                                
1 Alakuló ülés 
2 Rendkívüli ülés. 
3 Az ülés 2020. január 28-ra halasztva. 
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Erre az értékelésre az elnök kérésére kerül sor a magatartási kódex 7. cikke (4) bekezdésének 

második albekezdése és 8. cikke értelmében. 

 

Amennyiben okkal feltételezhető, hogy valamely európai parlamenti képviselő 

megszeghette a magatartási kódexet, az elnök – a nyilvánvalóan a szabályokkal való 

visszaélést jelentő esetek kivételével – az ügyet a tanácsadó bizottság elé terjeszti. A 

tanácsadó bizottság megvizsgálja az állítólagos szabálysértés körülményeit, és 

meghallgathatja az érintett képviselőt. A bizottság ajánlást tesz az elnöknek a lehetséges 

döntésre vonatkozóan.  

 

Ha az említett ajánlást figyelembe véve az elnök úgy találja, hogy az érintett képviselő 

valóban megszegte a magatartási kódexet, az elnök a képviselő meghallgatását követően 

szankciót megállapító, indoklással ellátott határozatot fogad el az eljárási szabályzat 176. 

cikkének megfelelően. 

 

 

2.5 Az év második felében végzett munka 

 

2.5.1 A magatartási kódex értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos 

iránymutatás 

 

2019 második felében a tanácsadó bizottság egy képviselőtől olyan hivatalos kérést kapott, 

amely a 7. cikk (4) bekezdésének első albekezdése szerint a magatartási kódex 

értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos iránymutatásra irányult.  

 

Az eset nevezetesen egy képviselő parlamenti pozíciójából és a képviselő mandátumán kívül 

folytatott magánjellegű üzleti tevékenységéből eredő esetleges összeférhetetlenségre 

vonatkozó iránymutatás iránti kérelemre vonatkozott. Miután felkérte a képviselőt, hogy 

nyújtson további háttér-információkat, a tanácsadó bizottság végül emlékeztetett az 

alkalmazandó szabályokra, és azt ajánlotta a képviselőnek, hogy – amennyiben egy 

kapcsolódó témában javasolták előadónak – vagy utasítsa el az előadói pozíciót, vagy 

függessze fel a kapcsolódó üzleti tevékenységben való magánjellegű részvételét.  

 

Emellett a titkárság az adott időszakban a jól bevált gyakorlatot követve folytatta a 

képviselők vagy asszisztenseik 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 érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok benyújtása és 

aktualizálása  

 

A magatartási kódex 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a képviselők személyes 

felelősséget vállalnak azért, hogy az európai parlamenti választásokat követő első ülésszak 

végéig, vagy parlamenti ciklus közben a Parlamenthez való csatlakozásuk után 30 napon 

belül pénzügyi érdekeltségeiket ismertető részletes nyilatkozatot nyújtsanak be. 2019 

második felében a 2019. májusi európai parlamenti választásokon megválasztott valamennyi 

képviselő, valamint a 9. parlamenti ciklusban hivatalba lépő többi képviselő a megadott 

határidőn belül benyújtotta pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatát. 
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Ezenfelül a 4. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a képviselők a helyzetüket érintő bármely 

változás esetén a változást követő hónap végéig módosítsák nyilatkozatukat. E 

kötelezettségből eredően az év második felében 47 aktualizált nyilatkozatot nyújtottak be az 

elnöknek.  

 

 

3.2 A képviselők pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatainak nyomonkövetési 

eljárása 

 

A magatartási kódex végrehajtási rendelkezéseinek 9. cikke megállapítja a képviselők 

pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatainak az illetékes szolgálat általi végrehajtandó 

nyomon követésére vonatkozó szabályokat. 

 

Amennyiben okkal feltételezhető, hogy valamely nyilatkozat nyilvánvalóan hibás, 

komolytalan, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen információt tartalmaz, az Elnökségi 

Főigazgatóság Képviselői Adminisztrációs Osztálya az elnök nevében általános hitelességi 

ellenőrzést végez. Az érintett képviselőnek válaszadás céljából észszerű idő áll 

rendelkezésére. 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 nyomonkövetési eljárás a választásokat követően hivatalba lépő új 

képviselők, valamint a mandátumukat a parlamenti ciklus közben kezdő képviselők által 

benyújtott új nyilatkozatokra alkalmazandó. Alkalmazandó a meglévő nyilatkozatok 

módosított változataira is.   
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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 

SPAAK 07B022 

B-1047 Brussels 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

