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ĮŽANGA 

 

 

 

Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų 

klausimais (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių I priedas; toliau – Elgesio 

kodeksas) 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Patariamasis Parlamento narių elgesio 

klausimais komitetas (toliau – Patariamasis komitetas) skelbia metinę darbo ataskaitą. 

 

Patariamasis komitetas šią metinę darbo ataskaitą, kuri apima jo veiklą nuo 2020 m. 

sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., patvirtino 2021 m. kovo 30 d. 
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Santrauka 

 

Šioje ataskaitoje aptariama Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais 

komiteto veikla 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu. 

 

Patariamasis komitetas buvo paprašytas išnagrinėti du galimus Elgesio kodekso 

pažeidimo atvejus, iš kurių vienas šios metinės ataskaitos priėmimo dieną dar 

nebaigtas nagrinėti. 

 

Patariamasis komitetas gavo tris prašymus, kuriuose Parlamento nariai prašė pateikti 

Elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gaires. Patariamasis komitetas suteikė 

konsultaciją konfidencialiai ir per Elgesio kodekse numatytą terminą. 

 

Šiais metais sumažėjo klausimų, kuriuos Komitetui teko spręsti, o tai gali būti susiję 

su bendrai sumažėjusia Parlamento narių išorės veikla ir kelionių apribojimais dėl 

COVID-19 pandemijos protrūkio, dėl kurio pateikta daug mažiau dalyvavimo 

renginiuose deklaracijų. 

 

Patariamasis komitetas, užtikrindamas, kad būtų kruopščiai laikomasi Elgesio 

kodekso nuostatų, toliau taikė aukščiausius etikos ir skaidrumo standartus, 

konsultuodamas Parlamento narius ir instituciją. 

 

Šiuo tikslu 2020 m. balandžio mėn. Pirmininkas taip pat pradėjo informavimo 

kampaniją apie Elgesio kodekso svarbą, primindamas Parlamento nariams apie jų 

pareigą atskleisti informaciją pagal Elgesio kodeksą ir jo įgyvendinimo taisykles. 

 

Kompetentinga administracinė tarnyba (Vadovybės generalinio direktorato 

Parlamento narių administracijos skyrius, kuris Patariamajam komitetui teikia 

sekretoriato paslaugas) per šiuos metus ir toliau vykdė Parlamento narių pateiktų 

finansinių interesų deklaracijų bendrą patikimumo patikrinimą, remdamasi Europos 

Parlamento narių elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 9 straipsniu. 

 

Naujieji nariai pateikė iš viso 39 naujas finansinių interesų deklaracijas. Iš jų 27 

deklaracijas pateikė Parlamento nariai, kurie pradėjo eiti pareigas po Jungtinės 

Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Pagal Elgesio 

kodekse numatytas įprastas pareigas buvo pateiktos 129 atnaujintos finansinių 

interesų deklaracijos, t. y. jas pateikė 110 narių. Galiausiai 28 nariai pateikė 31 

dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose deklaraciją, kuri vėliau 

buvo paskelbta. 

 

 

  



 

 4 

 

 

 

1 BENDROJI INFORMACIJA 

 

Europos Parlamento narių elgesio kodekse finansinių interesų ir interesų konfliktų 

klausimais įtvirtinti pagrindiniai elgesio principai, kuriais turi vadovautis Parlamento nariai, 

ir pagrindinės Parlamento narių pareigos, kai jie vykdo savo įgaliojimus. Pagrindiniais 

principais nustatyta, kad Parlamento nariai veikia tik vadovaudamiesi bendrais interesais ir 

nepriima jokios tiesioginės ar netiesioginės finansinės naudos ar bet kurio kito atlygio. 

 

Kaip numatyta Elgesio kodekso 2 straipsnio c punkte, Parlamento nariai neužsiima 

apmokama profesionalia lobistine veikla, tiesiogiai susijusia su Sąjungos sprendimų 

priėmimo procesu. Apribojimai, susiję su buvusių Europos Parlamento narių vykdomos 

profesionalios lobistinės arba atstovavimo veiklos aplinkybėmis, išdėstyti Elgesio kodekso 

6 straipsnyje. 

 

Elgesio kodekse pateikiama interesų konflikto (asmeniniai interesai, galintys netinkamai 

turėti įtakos Europos Parlamento nario pareigų vykdymui) apibrėžtis ir nustatomos 

reikiamos priemonės padėčiai ištaisyti. Jeigu Parlamento narys negali pašalinti faktinio ar 

galimo interesų konflikto, jis apie tai raštu praneša Parlamento pirmininkui. Jei toks 

konfliktas nėra akivaizdus iš Parlamento nario finansinių interesų deklaracijos, Parlamento 

narys taip pat atskleidžia esamą arba galimą interesų konfliktą, susijusį su nagrinėjamu 

klausimu, prieš kalbėdamas ar balsuodamas plenariniame posėdyje ar viename iš Parlamento 

organų arba tuomet, kai jis siūlomas į pranešėjus. 

 

Be to, Elgesio kodekse nustatomos išsamios su finansinių interesų deklaracija susijusios 

taisyklės. Visų pirma Parlamento nariai yra atsakingi už tai, kad pateiktoje finansinių 

interesų deklaracijoje būtų tiksliai nurodyta visa privaloma informacija, kurią prašoma 

pateikti (pvz., atlyginama ir neatlyginama profesinė veikla, kita veikla, pareigos valdybose 

ar tarybose per paskutinius trejus metus iki tapimo Parlamento nariu ir einant Parlamento 

nario pareigas, dalyvavimas įmonėse, gauta parama ir atitinkama pajamų kategorija). 

Parlamento nariai patys gali pateikti bet kokią papildomą informaciją. Pradinė deklaracija 

turi būti pateikta iki pirmosios plenarinės sesijos po rinkimų į Europos Parlamentą pabaigos 

arba Parlamento kadencijos metu – per 30 dienų nuo tos dienos, kai Parlamento narys 

pradeda eiti savo pareigas. Jei įvyksta kokių nors pasikeitimų, patikslintą deklaraciją reikia 

pateikti iki kito mėnesio pabaigos. Parlamento narys negali būti renkamas į jokias pareigas 

Parlamente ar jo organuose, skiriamas pranešėju ar oficialios delegacijos nariu ar dalyvauti 

tarpinstitucinėse derybose, jei jis nėra pateikęs finansinių interesų deklaracijos. 

 

Parlamento narių pareigas atskleisti informaciją papildo Elgesio kodekso įgyvendinimo 

taisyklės. Pagal šių taisyklių nuostatas Parlamento nariai turi skubiai deklaruoti savo 

dalyvavimą trečiųjų asmenų arba organizacijų organizuojamuose renginiuose ne su oficialia 

EP delegacija, kai Parlamento narių kelionės, apgyvendinimo ir gyvenimo išlaidas padengė 

arba tiesiogiai apmokėjo trečioji šalis (išskyrus kai kurių kategorijų trečiąsias šalis: ES 

institucijas, valstybių narių institucijas, tarptautines organizacijas, politines partijas ir kt.).  

 

Parlamento nariai privalo pranešti Parlamento pirmininkui apie visas dovanas, gautas 

oficialiai atstovaujant Parlamentui, ir jas jam perduoti. Be to, vykdydami savo pareigas, 

Parlamento nariai negali priimti dovanų, kurių vertė apytikriai didesnė nei 150 EUR. 

 

 



 

 5 

 

 

 

 

Šios deklaracijos ir oficialių dovanų registras yra tiesiogiai prieinami viešoje Parlamento 

interneto svetainėje. 

 

Visos minėtos pareigos pateikti informaciją parodo tvirtą Parlamento įsipareigojimą laikytis 

skaidrumo ir etikos standartų. Be to, Elgesio kodekse nustatytas šių nuostatų kontrolės ir 

įgyvendinimo mechanizmas.  

 

Parlamento pirmininko prašymu Patariamasis komitetas nagrinėja visus įtariamus Elgesio 

kodekso pažeidimus ir Parlamento pirmininkas gali priimti sprendimą, kuriuo nustatoma 

viena iš Parlamento darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnyje nurodytų nuobaudų. 

 

 

 

2 PATARIAMASIS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KLAUSIMAIS KOMITETAS  

 

 

2.1 Sudėtis  

 

Patariamasis komitetas įsteigtas pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 1 dalį.  

 

Pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 2 ir 3 dalis Parlamento pirmininkas savo kadencijos 

pradžioje iš Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto narių, 

atsižvelgdamas į jų patirtį ir politinę pusiausvyrą, skiria penkis nuolatinius narius. 

 

Per 9-ąją Parlamento kadenciją pirmuosius dvejus su puse metų Patariamąjį komitetą sudaro 

šie nuolatiniai nariai, kuriuos Pirmininkas paskyrė 2019 m. spalio 23 d.: 

 

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Lenkija); 

 

 Giuliano PISAPIA (S&D, Italija); 

 

 Karen MELCHIOR (RENEW, Danija); 

 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Suomija);  

 

 Geert BOURGEOIS (ECR, Belgija). 

 

Savo kadencijos pradžioje Parlamento pirmininkas iš kiekvienos frakcijos, kurios atstovų 

nėra tarp nuolatinių Patariamojo komiteto narių, taip pat skiria po atsarginį narį. Šiuo metu 

atsarginiai nariai yra:  

 

 Gerolf ANNEMANS (ID, Belgija); 

 

 Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, Vokietija). 
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2.2 Pirmininkas 

 

Pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą kiekvienas nuolatinis Patariamojo 

komiteto narys eina pirmininko pareigas šešis mėnesius rotacijos tvarka. Šio komiteto darbo 

tvarkos taisyklių 3 straipsnyje patikslinta, kad iš esmės rotacija nustatoma pagal frakcijų, 

kurioms priklauso Patariamąjį komitetą sudarantys nariai, dydį mažėjančia tvarka.  

 

2020 m. D. M. HÜBNER, G. PISAPIA ir K. MELCHIOR buvo nuolatiniai Patariamojo 

komiteto nariai ir pirmininkavo. K. MELCHIOR pirmininkės įgaliojimai suteikti iki 2021 m. 

balandžio mėn. pabaigos. 

 

 

2.3 2020 ir 2021 m. posėdžiai 

 

Patariamojo komiteto 2020 m. posėdžių kalendorius patvirtintas 2019 m. lapkričio 11 d. Dėl 

COVID-19 pandemijos protrūkio dauguma 2020 m. numatytų Patariamojo komiteto 

posėdžių turėjo būti atšaukti. Vis dėlto Patariamasis komitetas tęsė darbą spręsdamas visus 

jo kompetencijai priklausančius klausimus ir priimdamas sprendimus rašytine procedūra tais 

atvejais, kai tai buvo įmanoma pagal Komiteto darbo tvarkos taisykles.  

 

 

 

 

2020 m. posėdžių kalendorius 
 

Sausio 21 d., antradienis1 

Vasario 18 d., antradienis 

Kovo 17 d., antradienis2 

Balandžio 21 d., antradienis2 

Gegužės 26 d., antradienis2 

Birželio 23 d., antradienis2 

                        Liepos 14 d., antradienis 

Rugsėjo 8 d., antradienis2 

Spalio 13 d., antradienis2 

Lapkričio 17 d., antradienis2 

Gruodžio 8 d., antradienis2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Posėdis nukeltas į 2020 m. sausio 28 d. 
2 Posėdis buvo atšauktas. 
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2020 m. Patariamasis komitetas posėdžiavo keturis kartus:  

 

 

2020 m. įvykusių posėdžių kalendorius 
 

Sausio 28 d., antradienis 

Vasario 18 d., antradienis 

Vasario 20 d., ketvirtadienis (neeilinis posėdis) 

                        Liepos 14 d., antradienis 

 

  

 

 

Patariamojo komiteto 2021 m. posėdžių kalendorius patvirtintas 2020 m. lapkričio 12 d. 

 

 

2021 m. posėdžių kalendorius 
 

Sausio 26 d., antradienis 

Vasario 23 d., antradienis 

Kovo 16 d., antradienis 

Balandžio 13 d., antradienis 

Gegužės 25 d., antradienis 

Birželio 15 d., antradienis 

Liepos 13 d., antradienis 

Rugsėjo 7 d., antradienis 

Spalio 26 d., antradienis 

Lapkričio 30 d., antradienis 

Gruodžio 14 d., antradienis 

 

 

 

 

2.4 Užduotys 

 

Patariamasis komitetas: 

 

 Parlamento narių prašymu teikia Elgesio kodekso aiškinimo ir įgyvendinimo 

gaires. 

 

Pagal Elgesio kodekso 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą Patariamasis komitetas gaires 

pateikia konfidencialiai per trisdešimt kalendorinių dienų. Bet kuris Parlamento narys gali 

kreiptis į komitetą su prašymu pateikti gaires dėl Elgesio kodekso nuostatų aiškinimo ir 

įgyvendinimo ir turi teisę remtis šiomis gairėmis. 

 

 Komitetas vertina tuos atvejus, kai įtariama, jog pažeistos šio elgesio kodekso 

nuostatos, ir pataria Parlamento pirmininkui, kokių priemonių imtis. 

 

Šis vertinimas atliekamas Parlamento pirmininko prašymu pagal Elgesio kodekso 7 

straipsnio 4 dalies antrą pastraipą ir 8 straipsnį. 
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Kai yra pagrindo manyti, kad Parlamento narys galbūt pažeidė šį Elgesio kodeksą, 

Parlamento pirmininkas turi apie tai informuoti Patariamąjį komitetą, išskyrus akivaizdžiai 

nepagrįstus atvejus. Tada Patariamasis komitetas nagrinėja galimo pažeidimo aplinkybes ir 

gali išklausyti atitinkamą Parlamento narį. Komitetas Parlamento pirmininkui pateikia 

rekomendaciją dėl galimo sprendimo.  

 

Jei Parlamento pirmininkas, atsižvelgęs į šią rekomendaciją, padaro išvadą, kad atitinkamas 

Parlamento narys iš tiesų pažeidė Elgesio kodeksą, jis priima motyvuotą sprendimą, kuriuo 

skiriama nuobauda pagal Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnį. 

 

 

2.5 Per metus atlikti darbai 

 

2.5.1. Galimi Elgesio kodekso pažeidimai 

 

2020 m. Parlamento pirmininkas Patariamajam komitetui perdavė du galimus Elgesio 

kodekso pažeidimus. 

 

Pirmasis prašymas buvo susijęs su Parlamento nario pareigų, susijusių su neapmokamomis 

pareigomis Federacijoje, nevykdymu. Pirmininkas paprašė komiteto išnagrinėti galimo 

elgesio kodekso pažeidimo aplinkybes. Patariamasis komitetas, išklausęs atitinkamą 

Parlamento narį, savo rekomendacijoje Pirmininkui padarė išvadą, kad tai, jog Parlamento 

narys nesilaikė Elgesio kodekso 3 ir 4 straipsniuose nustatytų ataskaitų teikimo pareigų, yra 

kodekso pažeidimas, dėl kurio galėjo kilti interesų konfliktas. 

 

Parlamento pirmininkas Patariamajam komitetui perdavė antrą galimo Elgesio kodekso 

pažeidimo atvejį, kai Parlamento narys nesilaikė pareigos atskleisti informaciją, susijusią su 

turto nuosavybe įmonėje. Patariamasis komitetas šį klausimą baigs nagrinėti 2021 m. 

 

 

2.5.2. Elgesio kodekso aiškinimo ir įgyvendinimo gairės 

 

Per šiuos metus Patariamasis komitetas gavo tris oficialius Parlamento narių prašymus 

pateikti Elgesio kodekso aiškinimo ir įgyvendinimo gaires pagal 7 straipsnio 4 dalies pirmą 

pastraipą.  

 

Pirmasis atvejis buvo susijęs su Parlamento nario prašymu patarti, kokį poveikį jo finansinių 

interesų deklaracijai turėtų jo su darbu Parlamente nesusijusi veikla užimti direktoriaus 

pareigas privačioje įmonėje. Konkrečiai kalbant, Parlamento narys paprašė komiteto pateikti 

gaires, kaip nurodyti tokią poziciją, už kurią neatlyginama ir kuri tik suteikia Parlamento 

nariui teisę į kelionės ir pragyvenimo išlaidų, patirtų vykdant šią veiklą, kompensaciją. Be 

to, Parlamento narys paminėjo galimybę vietoj tiesioginio atlygio sudaryti akcijų 

pasirinkimo sandorius ir kreipėsi patarimo, kaip atskleisti tokias pasirinkimo galimybes 

finansinių interesų deklaracijoje. Patariamasis komitetas baigė nagrinėjimą ir atkreipė 

dėmesį į taikytinas taisykles pagal Elgesio kodeksą ir rekomendavo Parlamento nariui 

atskleisti direktoriaus pareigas pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 2 dalies d punktą, kartu 

pabrėždamas galimybę atitinkamoje deklaracijos dalyje nurodyti bet kokią papildomą 

informaciją, susijusią su gautu kelionės ir pragyvenimo išlaidų kompensavimu. Be to, 

Patariamasis komitetas patarė Parlamento nariui nurodyti bet kokį siūlymą sudaryti akcijų 

pasirinkimo sandorį pagal 4 straipsnio 2 dalies f punktą, jei yra įvykdyta bet kuri iš sąlygų, 
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arba pagal 4 straipsnio 2 dalies h punktą nurodyti finansinį interesą, kuris galėtų daryti 

poveikį Parlamento nario pareigų vykdymui.  

 

Antrasis atvejis buvo susijęs su prašymu pateikti gaires dėl galimo interesų konflikto, 

kylančio dėl Parlamento nario užimamos pozicijos Parlamente ir dėl to, kad jis sutiko 

neatlygintinai užimti Europos organizacijų tinklo patariamosios tarybos nario pareigas. 

Patariamasis komitetas atkreipė dėmesį į pagal Elgesio kodeksą taikytinas taisykles ir 

rekomendavo  

 

Parlamento nariui, kad tuo atveju, jei jis (ji) turėtų būti paskirtas pranešėju arba šešėliniu 

pranešėju su tinklo darbu susijusiu klausimu, atsisakyti arba pranešėjo ar šešėlinio pranešėjo 

pareigų, arba bet kokio privataus dalyvavimo tame tinkle. 

 

Trečiasis atvejis buvo susijęs su Parlamento nario prašymu pateikti gaires dėl Elgesio 

kodekso 4 straipsnio taikymo ir galimo interesų konflikto, kylančio dėl sutikimo užimti 

akcinės bendrovės metinio visuotinio susirinkimo pirmininko postą, už kurį būtų atlyginama. 

Patariamasis komitetas atkreipė dėmesį į Elgesio kodekse nustatytas taikytinas taisykles ir 

patikslino kodekso 4 straipsnio taikymo sritį. Be to, Patariamasis komitetas patarė 

Parlamento nariui nurodyti bendrovės metinio visuotinio susirinkimo pirmininko pareigas 

laikantis kodekso 4 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies d punkte nustatytų sąlygų. Galiausiai 

Patariamasis komitetas rekomendavo Parlamento nariui, kad tuo atveju, jei jis (ji) būtų 

paskirtas pranešėju arba šešėliniu pranešėju su įmonės veikla susijusiu klausimu, atsisakyti 

arba pranešėjo ar šešėlinio pranešėjo pareigų, arba bet kokio privataus dalyvavimo tame 

versle. 

 

Be to, per šį laikotarpį sekretoriatas, laikydamasis nusistovėjusios praktikos, toliau 

atsakinėjo į Parlamento narių ar jų padėjėjų pateiktas užklausas, siekdamas jiems padėti 

tinkamai taikyti Elgesio kodekso ir jo įgyvendinimo taisyklių nuostatas. 

 

 

 

3 SU ELGESIO KODEKSU SUSIJUSI VEIKLA  

 

 

3.1 Informuotumo apie Elgesio kodekso svarbą didinimas 

 

Nuo pat kadencijos pradžios Patariamasis komitetas ne kartą pabrėžė, kad būtina didinti 

Parlamento narių informuotumą apie Elgesio kodeksą. 

 

2020 m. balandžio mėn., Patariamajam komitetui rekomendavus, Parlamento pirmininkas 

pradėjo informuotumo apie Elgesio kodeksą didinimo kampaniją, kurioje priminė visiems 

Parlamento nariams apie jų pareigą atskleisti informaciją pagal Elgesio kodeksą ir jo 

įgyvendinimo taisykles. 

 

 

3.2 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų teikimas ir atnaujinimas  

 

Pagal Elgesio kodekso 4 straipsnio 1 dalį Parlamento nariai asmeniškai atsako už išsamios 

finansinių interesų deklaracijos pateikimą iki pirmosios mėnesinės sesijos po rinkimų į 

Europos Parlamentą pabaigos arba Parlamento kadencijos metu – per 30 dienų nuo 

kadencijos Parlamente pradžios. 2020 m. 39 nauji Parlamento nariai per šį laikotarpį pateikė 

savo finansinių interesų deklaracijas. Iš jų 27 deklaracijas pateikė Parlamento nariai, kurie 



 

 10 

pradėjo eiti pareigas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 

31 d.  

 

4 straipsnio 1 dalyje taip pat reikalaujama, kad Parlamento narys praneštų apie bet kokius 

pasikeitimus, darančius poveikį jo deklaracijai, iki mėnesio, einančio po tokio pasikeitimo 

dienos, pabaigos. Vykdant šią pareigą Parlamento pirmininkui 2020 metais buvo pateikta 

129 atnaujintų deklaracijų, jas pateikė 110 Parlamento narių.   

 

 

3.3 Parlamento narių finansinių interesų deklaracijų kontrolės tvarka 

 

Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklių 9 straipsnyje nustatytos Parlamento narių finansinių 

interesų deklaracijų kontrolės, kurią vykdo kompetentinga tarnyba, tvarkos taisyklės. 

 

Jeigu yra priežasčių manyti, kad deklaracijoje pateikta akivaizdžiai klaidinga, nerimta, 

neįskaitoma ar nesuprantama informacija, Vadovybės generalinio direktorato Parlamento 

narių administracijos skyrius Parlamento pirmininko vardu atlieka bendrą patikimumo 

patikrinimą, siekdamas išsiaiškinti padėtį. Atitinkamam Parlamento nariui skiriamas 

pagrįstas laikotarpis atsakyti. Jei pateikti paaiškinimai laikomi nepakankamais ir atlikus 

patikrinimą klausimas neišsprendžiamas, Parlamento pirmininkas nusprendžia dėl tolesnių 

veiksmų.  

 

Visus metus stebėsenos procedūra taikoma naujoms deklaracijoms, kurias pateikia nauji 

Parlamento nariai, pradedantys eiti pareigas po rinkimų, ir Parlamento nariai, kurių 

įgaliojimai prasideda Parlamento kadencijos metu. Ji taikoma ir pataisytoms esamų 

deklaracijų versijoms.  

 

 

 

4 ADMINISTRAVIMAS 

 

 

Vadovybės generalinio direktorato Parlamento narių administracijos skyrius teikia 

sekretoriato paslaugas Patariamajam komitetui ir pagal Elgesio kodekso įgyvendinimo 

taisyklių 2, 3, 4 ir 9 straipsnius yra generalinio sekretoriaus paskirta kompetentinga tarnyba. 
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