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PREDGOVOR 

 

 

 

U skladu s člankom 7. stavkom 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom 

parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobima interesa (Prilog I. Poslovniku 

Europskog parlamenta; u daljnjem tekstu: „Kodeks ponašanja”) Savjetodavni odbor o 

ponašanju zastupnika (u daljnjem tekstu „Savjetodavni odbor”) objavljuje godišnje 

izvješće o svojim aktivnostima. 

 

Odbor je 30. ožujka 2021. usvojio godišnje izvješće o aktivnostima Savjetodavnog 

odbora od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 
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Sažetak 

 

Ovo izvješće obuhvaća aktivnosti Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika od 

1. siječnja do 31. prosinca 2020. 

 

Od Odbora se tražilo da ispita dva slučaja potencijalnog kršenja Kodeksa ponašanja, 

od kojih je jedan i dalje bio neriješen u trenutku donošenja ovog godišnjeg izvješća. 

 

Savjetodavni je odbor ove godine primio tri zahtjeva zastupnika koji su od njega 

zatražili smjernice o tumačenju i provedbi odredbi Kodeksa ponašanja. Odbor je 

pružio savjet u povjerenju i u roku predviđenom u Kodeksu ponašanja. 

 

Ove je godine zabilježen pad broja pitanja kojima se Odbor bavio, što se može 

pripisati ukupnom smanjenju broja vanjskih aktivnosti zastupnika i ograničenjima 

putovanja zbog pandemije bolesti COVID-19, što je pak dovelo do puno manjeg 

broja podnesenih izjava o prisustvovanju događanjima. 

 

Savjetodavni odbor nastavio je primjenjivati najviše standarde etike i 

transparentnosti u službi zastupnicima i instituciji jamčeći strogo poštovanje 

odredaba Kodeksa ponašanja. 

 

U tu je svrhu u travnju 2020. predsjednik pokrenuo i kampanju senzibilizacije o 

važnosti Kodeksa ponašanja te je podsjetio zastupnike na njihove obveze otkrivanja 

informacija u skladu s Kodeksom ponašanja i njegovim Provedbenim mjerama. 

 

U skladu s člankom 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja nadležna 

administrativna služba (Administrativni odjel zastupnika pri predsjedništvu Glavne 

uprave koji djeluje kao tajništvo Savjetodavnog odbora) nastavila je provoditi opću 

provjeru vjerodostojnosti izjava o financijskim interesima koje su zastupnici 

podnijeli tijekom godine. 

 

Novi zastupnici podnijeli su ukupno 39 novih izjava o financijskim interesima. Među 

njima je 27 izjava zastupnika koji su preuzeli dužnost nakon povlačenja Ujedinjene 

Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020. U skladu s redovnim obvezama 

predviđenima Kodeksom ponašanja 110 zastupnika podnijelo je ukupno 129 

ažuriranih izjava o financijskim interesima. Naposljetku, 28 zastupnika podnijelo je 

31 izjavu o prisustvovanju događanjima koja su organizirale treće strane te ih je 

potom objavilo. 
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1 DODATNE INFORMACIJE 

 

Kodeksom ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima 

i sukobom interesa utvrđuju se glavna načela ponašanja i glavne dužnosti zastupnika pri 

obnašanju mandata. U skladu s glavnim načelima zastupnici djeluju isključivo u općem 

interesu i ne smiju prihvatiti nikakvu izravnu ili neizravnu financijsku korist ili bilo kakvu 

nagradu. 

 

U skladu s člankom 2. točkom (c) Kodeksa ponašanja zastupnicima je zabranjeno angažirati 

se u profesionalnom lobiranju koje je u izravnoj vezi s postupkom odlučivanja Unije. 

Člankom 6. Kodeksa ponašanja utvrđena su ograničenja okolnosti u kojima se bivši 

zastupnici ipak mogu baviti aktivnostima lobiranja ili predstavljanja. 

 

U Kodeksu ponašanja definiran je „sukob interesa” (osobni interes koji bi mogao 

neprimjereno utjecati na izvršavanje zastupničkih dužnosti) i utvrđene su mjere potrebne za 

njegovo ispravljanje. Ako zastupnik nije u stanju riješiti stvarni ili mogući sukob interesa, o 

tome u pisanom obliku obavještava predsjednika. Ako takav sukob nije očit iz njegove izjave 

o financijskim interesima, zastupnik također javno obznanjuje svaki stvarni ili mogući sukob 

interesa u vezi predmeta koji se razmatra prije izlaganja ili glasovanja na plenarnoj sjednici 

ili u nekom tijelu Parlamenta, ili kad je predložen kao izvjestitelj. 

 

Nadalje, Kodeksom ponašanja utvrđuju se detaljna pravila o izjavi o financijskim interesima 

zastupnika. Konkretno, zastupnici su osobno odgovorni za podnošenje izjave o financijskim 

interesima s traženim obveznim i preciznim podacima (npr. plaćene i neplaćene 

profesionalne djelatnosti, aktivnosti, članstva tijekom tri godine prije preuzimanja dužnosti 

zastupnika u Europskom parlamentu i tijekom mandata, udjeli, primljena pomoć i 

odgovarajuća kategorija prihoda). Zastupnici mogu pružiti i bilo koje dodatne informacije. 

Prvu izjavu o financijskim interesima zastupnici su dužni podnijeti do kraja prve plenarne 

sjednice nakon izbora za Europski parlament ili u roku od 30 dana nakon preuzimanja 

zastupničke dužnosti tijekom parlamentarnog saziva. Ako dođe do bilo kakve promjene, 

moraju podnijeti ažuriranu inačicu izjave do kraja sljedećeg mjeseca. Zastupnik ne može biti 

izabran za obnašanje dužnosti u Parlamentu ili njegovim tijelima, biti imenovan 

izvjestiteljem ili sudjelovati u službenom izaslanstvu ili međuinstitucijskim pregovorima ako 

nije podnio izjavu o financijskim interesima. 

 

Obveze zastupnika u pogledu otkrivanja informacija dodatno su navedene u Provedbenim 

mjerama Kodeksa ponašanja. Prema tim odredbama, zastupnici moraju bez odgađanja 

prijaviti svoje prisustvo na događanjima koja su organizirale osobe ili organizacije izvan 

službenog izaslanstava Europskog parlamenta ako im je treća strana nadoknadila troškove 

puta, smještaja i/ili dnevnice (osim kod određenih kategorija: institucije EU-a, tijela države 

članice, međunarodne organizacije, političke stranke itd.).  

 

Zastupnici su dužni obavijestiti predsjednika i predati sve darove koje su primili za vrijeme 

službenog predstavljanja Parlamenta. Nadalje, tijekom obnašanja dužnosti zastupnici ne 

smiju primati darove približne vrijednosti iznad 150 EUR. 
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Povezanim izjavama i registru službenih darova može se neposredno pristupiti na javno 

dostupnoj internetskoj stranici Parlamenta. 

 

Sve prethodno navedene obveze davanja informacija odraz su velike predanosti Parlamenta 

transparentnosti i etičkim načelima. Štoviše, Kodeksom ponašanja predviđen je i mehanizam 

nadzora i provedbe njegovih odredbi.  

 

Na zahtjev predsjednika Europskog parlamenta Savjetodavni odbor ispituje navodne 

slučajeve kršenja Kodeksa ponašanja, a predsjednik može donijeti odluku kojom se izriče 

jedna od sankcija iz članka 176. Poslovnika. 

 

 

 

2 SAVJETODAVNI ODBOR O PONAŠANJU ZASTUPNIKA  

 

 

2.1 Sastav  

 

Savjetodavni odbor osnovan je na temelju članka 7. stavka 1. Kodeksa ponašanja.  

 

U skladu s člankom 7. stavkom 2. i stavkom 3. Kodeksa ponašanja predsjednik Parlamenta 

na početku svojeg mandata iz redova članova parlamentarnog Odbora za ustavna pitanja i 

Odbora za pravna pitanja imenuje pet stalnih članova, vodeći računa o iskustvu zastupnika i 

političkoj ravnoteži. 

 

Tijekom prvih dvije i pol godine 9. parlamentarnog saziva stalni članovi Savjetodavnog 

odbora koje je predsjednik imenovao 23. listopada 2019. su: 

 

 Danuta Maria HÜBNER (EPP, Poljska) 

 

 Giuliano PISAPIA (S&D, Italija) 

 

 Karen MELCHIOR (Renew, Danska) 

 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finska)  

 

 Geert BOURGEOIS (ECR, Belgija). 

 

Na početku svojeg mandata predsjednik imenuje i dopunske članove Savjetodavnog odbora, 

po jednog za svaki klub zastupnika koji nije zastupljen u Savjetodavnom odboru. Sadašnji 

dopunski članovi su:  

 

 Gerolf ANNEMANS (ID, Belgija) 

 

 Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, Njemačka). 
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2.2 Predsjednik 

 

U skladu s člankom 7. stavkom 2. podstavkom 2. Kodeksa ponašanja svi stalni članovi 

Savjetodavnog odbora izmjenjuju se svakih 6 mjeseci na dužnosti predsjednika. U članku 3. 

Poslovnika Odbora dodatno se navodi da se promjena predsjednika, u načelu, odvija 

redoslijedom od najvećeg prema najmanjem klubu zastupnika kojem pripadaju članovi 

Odbora.  

 

Savjetodavnim odborom 2020. godine predsjedali su stalni članovi zastupnici HÜBNER, 

PISAPIA i MELCHIOR. Mandat predsjedateljice MELCHIOR ističe na kraju travnja 2021. 

 

 

2.3 Sjednice tijekom 2020. i 2021. 

 

Raspored sjednica Savjetodavnog odbora za 2020. usvojen je 11. studenoga 2019. Zbog 

izbijanja pandemije bolesti COVID-19 većina planiranih sastanaka Savjetodavnog odbora 

za 2020. morala se otkazati. Savjetodavni je odbor ipak nastavio s radom te je obuhvatio sva 

pitanja u svojoj nadležnosti i donosio odluke pisanim postupkom onda kad je to bilo moguće 

u skladu s poslovnikom Odbora.  

 

 

 

 

Raspored sjednica za 2020. 
 

utorak, 21. siječnja1 

utorak, 18. veljače 

utorak, 17. ožujka2 

utorak, 21. travnja2 

utorak, 26. svibnja2 

utorak, 23. lipnja2 

                        utorak, 14. srpnja 

utorak, 8. rujna2 

utorak, 13. listopada2 

utorak, 17. studenoga2 

utorak, 8. prosinca2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sjednica je odgođena za 28. siječnja 2020. 
2 Sjednica je otkazana. 
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Tijekom 2020. Savjetodavni odbor sastao u četiri navrata:  

 

 

Raspored sjednica koje su se održale 2020. 
 

utorak, 28. siječnja 

utorak, 18. veljače 

utorak, 20. studenoga (izvanredna sjednica) 

                        utorak, 14. srpnja 

 

  

 

 

Savjetodavni odbor usvojio je 12. studenoga 2020. raspored sjednica za 2021.: 

 

 

Raspored sjednica za 2021. 
 

utorak, 26. siječnja 

utorak, 23. veljače 

utorak, 16. ožujka 

utorak, 13. travnja 

utorak, 25. svibnja 

utorak, 15. lipnja 

utorak, 13. srpnja 

utorak, 7. rujna 

utorak, 26. listopada 

utorak, 30. studenoga 

utorak, 14. prosinca 

 

 

 

 

2.4 Zadaci 

 

Savjetodavni odbor odgovoran je za: 

 

 pružanje smjernica zastupnicima koji to zatraže u vezi s tumačenjem i 

primjenom odredbi Kodeksa ponašanja. 

 

U skladu s prvim podstavkom članka 7. stavka 4. Kodeksa ponašanja Savjetodavni odbor 

ustupa smjernice u povjerenju i u roku od 30 kalendarskih dana. Svaki se zastupnik može 

obratiti Odboru sa zahtjevom za dobivanje smjernica o tumačenju i provedbi odredbi 

Kodeksa i ima pravo pozivati se na takve smjernice. 

 

 procjenu navodnih slučajeva kršenja Kodeksa ponašanja i savjetovanje 

predsjednika Parlamenta o mogućim mjerama koje treba poduzeti. 
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Ta procjena poduzima se na zahtjev predsjednika u skladu s drugim podstavkom članka 7. 

stavka 4. i člankom 8. Kodeksa ponašanja. 

 

Ako postoji osnovana sumnja da je zastupnik u Europskom parlamentu prekršio Kodeks 

ponašanja, predsjednik upućuje predmet Savjetodavnom odboru, osim kad je riječ o očito 

neutemeljenim slučajevima. Savjetodavni odbor potom istražuje okolnosti navodnog kršenja 

Kodeksa i može saslušati dotičnog zastupnika. Odbor predsjedniku Parlamenta sastavlja 

preporuku u vezi s mogućom odlukom.  

 

Ako, uzimajući u obzir preporuku, predsjednik Parlamenta zaključi da je dotični zastupnik 

uistinu prekršio Kodeks ponašanja, donosi obrazloženu odluku kojom određuje sankciju u 

skladu s člankom 176. Poslovnika. 

 

 

2.5 Godišnji rad 

 

2.5.1 Moguća kršenja Kodeksa ponašanja 

 

Predsjednik je 2020. Savjetodavnom odboru uputio dva predmeta mogućih kršenja Kodeksa 

ponašanja. 

 

Prvi predmet odnosio se na propust zastupnika da ispuni obveze objavljivanja informacija o 

neplaćenoj poziciji unutar jednog saveza. Predsjednik je zatražio od Odbora da ispita 

okolnosti navodnog kršenja Kodeksa ponašanja. Nakon što je saslušao dotičnog zastupnika, 

Savjetodavni odbor zaključio je u svojoj preporuci predsjedniku da nepoštovanje obveza 

izvješćivanja iz članaka 3. i 4. Kodeksa ponašanja predstavlja kršenje Kodeksa, što je moglo 

dovesti do sukoba interesa. 

 

Predsjednik je Savjetodavnom odboru uputio drugi slučaj navodnog kršenja Kodeksa 

ponašanja koji se odnosi na propust zastupnika da poštuje obvezu objavljivanja informacija 

o vlasništvu nad udjelom u jednom trgovačkom društvu. Savjetodavni odbor ocijenit će to 

pitanje 2021. godine. 

 

 

2.5.2 Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa ponašanja 

 

Tijekom godine Savjetodavni odbor je u skladu s prvim podstavkom članka 7. stavka 4. 

primio tri službena zahtjeva od zastupnika za dobivanje smjernica o tumačenju i primjeni 

Kodeksa ponašanja.  

 

Prvi slučaj odnosio se na zahtjev zastupnika za dobivanje smjernica o učinku koji bi 

pokretanje vanjske djelatnosti direktora u privatnom poduzeću imalo na njegovu izjavu o 

financijskim interesima. Zastupnik je konkretno tražio smjernice od Odbora o tome kako 

objaviti informacije o takvoj funkciji koja bi bila neplaćena i kojom bi zastupnik dobio pravo 

na povrat putnih troškova i dnevnica nastalih pri obavljanju te aktivnosti. Osim toga, 

zastupnik je spomenuo mogućnost da mu se ponude dioničke opcije umjesto izravne naknade 

te je zatražio savjet o tome kako dati podatke o takvim opcijama u izjavi o financijskim 

interesima. Savjetodavni odbor dovršio je ispitivanje napomenom o mjerodavnim pravilima 

u skladu s Kodeksom ponašanja i preporučio zastupniku da objavi informacije o funkciji 

direktora u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d) Kodeksa, istodobno naglašavajući 

mogućnost da se u odgovarajućem dijelu izjave navedu sve dodatne informacije u vezi s  
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povratom putnih troškova i dnevnica. Nadalje, Savjetodavni odbor savjetovao je zastupniku 

da objavi podatke o svim ponuđenim dioničkim opcijama u skladu s člankom 4. stavkom 2. 

točkom (f), pod uvjetom da je ispunjen bilo koji od tih uvjeta, ili člankom 4. stavkom 2. 

točkom (h) kao financijskom interesu koji bi mogao utjecati na izvršavanje njegovih 

zastupničkih dužnosti.  

 

Drugi predmet odnosio se na zahtjev za davanje smjernica o mogućem sukobu interesa koji 

proizlazi iz funkcije koju zastupnik obnaša u Europskom parlamentu i prihvaćanja 

neplaćenog položaja člana savjetodavnog odbora jedne europske mreže organizacija. 

Savjetodavni odbor naglasio je mjerodavna pravila u skladu s Kodeksom ponašanja te je 

preporučio  

 

zastupniku da, u slučaju da bude predložen kao izvjestitelj ili izvjestitelj u sjeni o temi 

povezanoj s radom te mreže, odbije položaj izvjestitelja ili izvjestitelja u sjeni ili da se 

odrekne svakog privatnog sudjelovanja u dotičnoj mreži. 

 

Treći predmet odnosio se na zahtjev zastupnika za dobivanje smjernica u vezi s primjenom 

članka 4. Kodeksa ponašanja i mogućem sukobu interesa koji proizlazi iz prihvaćanja 

plaćenog položaja predsjednika godišnje glavne skupštine jednog javnog trgovačkog 

društva. Savjetodavni odbor naglasio je mjerodavna pravila u skladu s Kodeksom ponašanja 

te je naveo područje primjene članka 4. Kodeksa. Nadalje, savjetovao je zastupniku da objavi 

podatke o ulozi predsjednika godišnje glavne skupštine tog društva pod uvjetima utvrđenima 

u članku 4. stavcima 1. i 2. točki (d) Kodeksa. Savjetodavni je odbor naposljetku savjetovao 

zastupniku da, u slučaju da bude predložen kao izvjestitelj ili izvjestitelj u sjeni o temi 

povezanoj s radom tog društva, odbije položaj izvjestitelja ili izvjestitelja u sjeni ili da se 

odrekne svakog privatnog sudjelovanja u tom društvu. 

 

Usto je tajništvo tijekom tog razdoblja, u skladu sa svojom ustaljenom praksom, nastavilo 

odgovarati na upite koje su podnijeli zastupnici ili njihovi parlamentarni asistenti kako bi im 

pomoglo da pravilno primjenjuju odredbe Kodeksa i njegovih Provedbenih mjera. 

 

 

 

3 AKTIVNOSTI POVEZANE S KODEKSOM PONAŠANJA  

 

 

3.1 Senzibilizacija o važnosti Kodeksa ponašanja 

 

Od početka mandata Savjetodavni odbor u nekoliko je navrata naglasio potrebu o 

senzibilizaciji zastupnika u pogledu važnosti Kodeksa ponašanja. 

 

U travnju 2020. na preporuku Savjetodavnog odbora predsjednik je pokrenuo kampanju 

senzibilizacije o Kodeksu ponašanja te je podsjetio sve zastupnike na obveze objavljivanja 

informacija koje se na njih primjenjuju u skladu s Kodeksom i njegovim Provedbenim 

mjerama. 
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3.2 Podnošenje i ažuriranje izjava o financijskim interesima zastupnika  

 

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Kodeksa ponašanja zastupnici su osobno odgovorni za 

podnošenje detaljne izjave o financijskim interesima prije kraja prve sjednice nakon izbora 

za Europski parlament ili u roku od 30 dana nakon preuzimanja dužnosti u Parlamentu 

tijekom parlamentarnog saziva. U 2020. godini 39 novih zastupnika predalo je izjave o 

financijskim interesima u tom roku. Među njima je 27 izjava zastupnika koji su preuzeli 

dužnost nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020.  

 

Osim toga, u članku 4. stavku 1. od zastupnika se zahtijeva da prijave svaku promjenu koja 

utječe na njihovu izjavu do kraja sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je nastala 

promjena. Kao rezultat te obveze 110 zastupnika podnijelo je predsjedniku 129 ažuriranih 

izjava tijekom 2020. godine.   

 

 

3.3 Postupak praćenja izjava o financijskim interesima zastupnika 

 

Člankom 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja propisana su pravila za postupak nadzora 

izjava o financijskim interesima zastupnika koji provodi nadležna služba. 

 

Ako postoji razlog vjerovati da izjava sadrži podatke koji su očito netočni, površni, nečitljivi 

ili nerazumljivi, Administrativni odjel zastupnika pri Glavnoj upravi Predsjedništva u ime 

predsjednika Parlamenta obavlja opću provjeru vjerodostojnosti podataka u svrhu 

pojašnjenja. Dotičnom zastupniku daje se dovoljno vremena za odgovor. Ako su objašnjenja 

nedostatna i provjerom se ne riješi problem, predsjednik odlučuje o tome kako postupiti.  

 

Tijekom cijele godine postupak praćenja primjenjuje se na nove izjave koje su novi 

zastupnici podnijeli nakon preuzimanja dužnosti u Parlamentu nakon izbora te na izjave onih 

čiji mandati započnu tijekom parlamentarnog saziva. Primjenjuje se i na izmijenjene verzije 

postojećih izjava.  

 

 

 

4 ADMINISTRACIJA 

 

 

Administrativni odjel zastupnika pri Glavnoj upravi Predsjedništva djeluje kao tajništvo 

Savjetodavnog odbora te ga je glavni tajnik proglasio nadležnom službom u skladu s 

člancima 2., 3., 4. i 9. Provedbenih mjera Kodeksa ponašanja. Podaci za kontakt 

Administrativnog odjela su sljedeći: 

 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 

 

Europski parlament 

Tajništvo Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika 

60, rue Wiertz 

SPAAK 07B022 

B-1047 Bruxelles 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

