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FORORD 
 
 
 
Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd offentliggør 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") en årlig rapport om sine aktiviteter. 
 
Den årlige rapport om arbejdet i det rådgivende udvalg i tidsrummet fra 1. januar til 31. 
december 2021 blev vedtaget af udvalget den 6. maj 2022. 
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Sammenfatning 
 
Denne årlige rapport omhandler de aktiviteter, der har fundet sted i det rådgivende 
udvalg om medlemmernes adfærd i perioden 1. januar til 31. december 2021. 
 
Det rådgivende udvalg blev anmodet om at undersøge to tilfælde af mulig 
overtrædelse af adfærdskodeksen. 
 
Udvalget modtog en henvendelse fra et medlem, der anmodede om retningslinjer for 
fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i adfærdskodeksen. Udvalget ydede 
rådgivning i fortrolighed og inden for den frist, der er fastsat i adfærdskodeksen. 
 
Som i det foregående år er der også i 2021 sket et fald i antallet af sager, som udvalget 
har skullet behandle. Ikke desto mindre fortsatte det rådgivende udvalg med at 
opretholde de højeste standarder for etik og gennemsigtighed til tjeneste for 
medlemmerne og institutionen ved at sikre, at adfærdskodeksens bestemmelser blev 
overholdt til punkt og prikke.  
 
I overensstemmelse med artikel 9 i gennemførelsesbestemmelserne til 
adfærdskodeksen har den ansvarlige tjenestegren (Enheden for 
Medlemsadministration under GD Ledelsestjenesterne, der fungerer som sekretariat 
for det rådgivende udvalg) vedvarende foretaget en overordnet 
sandsynlighedskontrol af samtlige erklæringer om økonomiske interesser, som er 
blevet afgivet af medlemmerne i løbet af året. Endvidere fortsatte den ansvarlige 
tjenestegren den veletablerede praksis med at besvare forespørgsler fra 
medlemmerne eller deres assistenter for at hjælpe dem med at anvende 
bestemmelserne i adfærdskodeksen og dens gennemførelsesbestemmelser korrekt. 
 
Antallet af ajourførte erklæringer om økonomiske interesser, der blev indgivet i 
henhold til de almindelige forpligtelser i adfærdskodeksen, var på 102, afgivet af i alt 
79 medlemmer. Blandt disse blev 9 erklæringer indgivet af nye medlemmer. Desuden 
indgav 33 medlemmer 56 erklæringer om deltagelse i arrangementer organiseret af 
tredjeparter, som efterfølgende blev offentliggjort. Endelig blev en gave meddelt 
formanden. 
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1 BAGGRUND 
 
Adfærdskodeksen for medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende økonomiske interesser 
og interessekonflikter angiver de vejledende principper for medlemmernes adfærd og deres 
primære pligter som led i udøvelsen af deres mandat. Ifølge de vejledende principper skal 
medlemmerne handle udelukkende i almenvellets interesse og må ikke acceptere nogen 
direkte eller indirekte økonomiske fordele eller anden ydelse. 
 
I henhold til adfærdskodeksens artikel 2, litra c), må medlemmerne ikke i erhvervsmæssigt 
øjemed engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte forbindelse med Unionens 
beslutningsproces. Begrænsninger af de omstændigheder, hvorunder tidligere medlemmer i 
stedet er berettiget til at udføre lobbyarbejde eller repræsentationsvirksomhed, er fastsat i 
adfærdskodeksens artikel 6. 
 
Adfærdskodeksen indeholder en definition af "interessekonflikt" (dvs. en personlig 
interesse, som på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af den pågældendes mandat) og 
fastlægger de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe et sådant forhold. Hvis medlemmet 
er ude af stand til at løse en faktisk eller potentiel interessekonflikt, gør vedkommende 
skriftligt formanden opmærksom på dette. Hvis en sådan konflikt ikke fremgår af 
medlemmets erklæring om økonomiske interesser, skal vedkommendes også oplyse om 
enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt, inden der holdes indlæg eller stemmes på 
plenarmødet eller i et af Parlamentets organer, eller hvis vedkommende foreslås som 
ordfører i forbindelse med den pågældende sag. 
 
Derudover fastsætter adfærdskodeksen detaljerede regler vedrørende erklæringen om 
økonomiske interesser. Medlemmerne holdes navnlig ansvarlige for, at de indgiver en 
erklæring, der indeholder alle de påkrævede, obligatoriske oplysninger opgivet på nøjagtig 
vis (f.eks. lønnet eller ulønnet arbejde, aktiviteter, medlemskaber i de sidste tre år forud for 
hvervet som medlem af Europa-Parlamentet såvel som under mandatet, deltagelse i 
virksomheder eller partnerskaber, modtaget støtte og indkomstkategori). Medlemmerne kan 
frit vælge at give 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 medlemmets indtræden i Parlamentet. Hvis der sker 
ændringer, skal medlemmerne afgive en revideret erklæring inden udgangen af den følgende 
måned. Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til 
ordfører eller deltage i en officiel delegation eller i tværinstitutionelle forhandlinger, hvis 
vedkommende ikke har indgivet sin erklæring om økonomiske interesser. 
 
Medlemmernes oplysningsforpligtelser suppleres af gennemførelsesbestemmelserne til 
adfærdskodeksen. Ifølge disse skal medlemmerne straks give meddelelse, hvis de deltager 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 under varetagelsen af deres opgaver afholde sig fra at tage imod gaver med 
en skønsmæssig værdi på over 150 EUR. 
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Disse erklæringer og registret over officielle gaver kan tilgås direkte via Parlamentets 
offentlige websted. 
 
Alle de ovennævnte oplysningsforpligtelser afspejler, at Parlamentet lægger betydelig vægt 
på at udvise gennemsigtighed og etisk forsvarlig adfærd. Dertil kommer, at adfærdskodeksen 
indeholder en mekanisme til overvågning og håndhævelse af dens bestemmelser.  
 
Efter anmodning fra formanden undersøger det rådgivende udvalg enhver påstået 
overtrædelse af adfærdskodeksen, og formanden kan vedtage en afgørelse om at pålægge en 
af de sanktioner, der er omhandlet i artikel 176 i Parlamentets forretningsorden. 
 
 
 
2 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 adfærdskodeksen udpeger formanden ved indledningen 
af sin embedsperiode fem faste medlemmer af udvalget blandt medlemmerne 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, der blev udpeget af formanden den 23. 
oktober 2019, var i de første to et halvt år af den 9. valgperiode: 
 

• Danuta Maria HÜBNER (EPP, Polen); 
 
• Giuliano PISAPIA (S&D, Italien); 
 
• Karen MELCHIOR (Renew, Danmark); 
 
• Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland);  
 
• Geert BOURGEOIS (ECR, Belgien). 
 

Formanden udpeger ligeledes ved begyndelsen af sin embedsperiode et reservemedlem for 
hver af de politiske grupper, som ikke er repræsenteret blandt udvalgets faste medlemmer. I 
de første to et halvt år af den 9. valgperiode var reservemedlemmerne:  
 

• Gerolf ANNEMANS (ID, Belgien); 
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• Helmut SCHOLZ (The Left, Tyskland). 
 
 
 
 
 
2.2 Formand 
 
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.  
 
Formandskabet blev i 2021 varetaget af de faste medlemmer af det rådgivende udvalg 
MELCHIOR, HAUTALA og BOURGEOIS.  
 
 
2.3 Møder i 2021 og 2022 
 
Mødekalenderen for det rådgivende udvalg for 2021 blev vedtaget den 12. november 2020. 
Som følge af den fortsatte virkning af covid-19-pandemien blev en række planlagte møder i 
det rådgivende udvalg i 2021 aflyst. Ikke desto mindre fortsatte det rådgivende udvalg sit 
arbejde, idet det dækkede alle emner inden for sit ansvarsområde og traf afgørelse ved 
skriftlig procedure i tilfælde, hvor dette var muligt i henhold til udvalgets forretningsorden. 
Desuden blev der arrangeret onlinedeltagelse i møder for udvalgets medlemmer under 
opretholdelse af de højeste standarder med hensyn til fortrolighed i forbindelse med 
forhandlingerne.  
 
 
 
 

Kalender for møder i 2021 
 
Tirsdag den 26. januar1 
Tirsdag den 23. februar2 
Tirsdag den 16. marts3 
Tirsdag den 13. april 
Tirsdag den 25. maj 
Tirsdag den 15. juni 

                        Tirsdag den 13. juli1  
Tirsdag den 7. september1 
Tirsdag den 26. oktober 
Tirsdag den 30. november1 
Tirsdag den 14. december1 
 

  
 
 

                                                
1 Mødet blev aflyst. 
2 Dette møde blev erstattet af et ekstraordinært møde den 10. februar 2021. 
3 Mødet blev udsat til den 18. marts 2021. 
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I 2021 mødtes det rådgivende udvalg seks gange:  
 
 

Kalender for faktisk afholdte møder i 2021 
 
Torsdag den 10. februar (ekstraordinært møde) 
Torsdag den 18. marts 
Tirsdag den 13. april  

                        Tirsdag den 25. maj 
                        Tirsdag den 15. juni 
                        Tirsdag den 26. oktober  
 
 

 
 
Den 26. april 2022 vedtog det rådgivende udvalg sin mødekalender for 2022: 
 
 

Kalender for møder i 2022 
 
Tirsdag den 26. april 
Tirsdag den 17. maj 
Tirsdag den 14. juni 
Tirsdag den 12. juli 
Tirsdag den 27. september 
Tirsdag den 25. oktober 
Tirsdag den 29. november 
Tirsdag den 6. december 

 
 

 
 
2.4 Opgaver 
 
Det rådgivende udvalg har som ansvarsområder: 
 

• efter anmodning at vejlede medlemmerne i, hvorledes bestemmelserne i 
adfærdskodeksen skal fortolkes og anvendes. 

 
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. Ethvert medlem kan 
anmode udvalget om sådanne retningslinjer i fortolkning og anvendelse af kodeksens 
bestemmelser og er berettiget til at forlade sig på disse retningslinjer. 
 

• at vurdere angivelige tilfælde af overtrædelser af adfærdskodeksen og rådgive 
formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes. 
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En sådan vurdering finder sted på anmodning af formanden i henhold til adfærdskodeksens 
artikel 7, stk. 4, og artikel 8. 
 
Når der er grund til at formode, at et medlem kan have overtrådt adfærdskodeksen, skal 
formanden – undtagen i tilfælde af åbenlyst unødig trætte – forelægge sagen for det 
rådgivende udvalg. Det rådgivende udvalg undersøger 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 vedkommende en begrundet afgørelse om 
fastsættelse af en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 176. 
 
 
2.5 Aktiviteter i årets løb 
 

2.5.1 Mulige overtrædelser af adfærdskodeksen 
 
Formanden henviste i 2021 to mulige overtrædelser af adfærdskodeksen til det rådgivende 
udvalg. 
 
Den første henvisning vedrørte et medlem, der ikke havde overholdt meddelelsespligten i 
forbindelse med ejerskab af kapitalandele i en virksomhed. Formanden havde anmodet 
udvalget om at undersøge omstændighederne omkring denne påståede overtrædelse af 
adfærdskodeksen ved udgangen af 2020. I sin henstilling til formanden konkluderede det 
rådgivende udvalg, at medlemmets manglende indgivelse af en erklæring om økonomiske 
interesser i overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 4, stk. 2, litra f), udgjorde en 
formel overtrædelse af adfærdskodeksen, men at der ikke var behov for yderligere 
foranstaltninger, da det pågældende medlem hurtigt havde indgivet en ajourført erklæring. 
 
Formanden henviste endnu et tilfælde af påstået overtrædelse af adfærdskodeksen til 
udvalget, nemlig en sag, hvor et medlem havde undladt at overholde meddelelsespligten 
vedrørende støtte, der var ydet i forbindelse med dennes politiske aktiviteter fra tredjepart. 
Det rådgivende udvalg undersøgte alle omstændighederne i forbindelse med den påståede 
overtrædelse af adfærdskodeksen og konkluderede i sin henstilling til formanden, at 
medlemmets manglende overholdelse af oplysningspligten i henhold til adfærdskodeksens 
artikel 4, stk. 2, litra g), udgjorde en overtrædelse af adfærdskodeksen, og at sagen burde 
undersøges nærmere. Efter henstilling fra det rådgivende udvalg besluttede formanden at 
træffe afgørelse om at pålægge medlemmet en af de sanktioner, der er anført i artikel 176, 
stk. 4, i Parlamentets forretningsorden.  

 
 

2.5.2 Retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af adfærdskodeksen 
 
I løbet af året modtog det rådgivende udvalg én formel anmodning fra et medlem om 
retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af adfærdskodeksen, jf. dens artikel 7, stk. 4, 
første afsnit.  
 
Sagen vedrørte en anmodning fra et medlem om retningslinjer for, hvorvidt vedkommendes 
deltagelse i et initiativ arrangeret af repræsentanter for civilsamfundet i form af 
undertegnelse af en støtteskrivelse ville være tilladt i henhold til adfærdskodeksen. Det 
rådgivende udvalg noterede sig de gældende regler i adfærdskodeksen og understregede 
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navnlig muligheden for frivilligt at oplyse om en sådan deltagelse i kategori (I) i erklæringen 
om økonomiske interesser. Endvidere anbefalede udvalget medlemmet, at såfremt 
vedkommende skulle blive foreslået som ordfører eller skyggeordfører om et emne, der var 
relateret til et sådant initiativ, burde vedkommende enten undslå sig hvervet som ordfører 
eller skyggeordfører eller give afkald på enhver form for deltagelse i det pågældende 
initiativ. 
 
Ved denne lejlighed påpegede det rådgivende udvalg, at Den Europæiske Unions Domstols 
hidtidige retspraksis har præciseret, at adfærdskodeksen i artikel 3 definerer 
"interessekonflikt" ikke blot som en personlig interesse, der faktisk kan påvirke medlemmet 
under udøvelsen af dennes opgaver, men også som "en situation, i hvilken den pågældende 
interesse i offentligheden øjne kan synes at påvirke en upartisk og objektiv udførelse" af 
medlemmets opgaver. I denne henseende har oplysningsforpligtelsen, ud over at afsløre en 
potentiel interessekonflikt, ligeledes til formål at "give offentligheden oplysning om, hvilke 
interessekonflikter de pågældende [medlemmer] risikerer at komme i4".  
 
Derudover fortsatte sekretariatet i hele perioden sin veletablerede praksis med at besvare 
forespørgsler fra medlemmerne eller deres assistenter for at hjælpe dem med at anvende 
bestemmelserne i adfærdskodeksen og dens gennemførelsesbestemmelser korrekt. 
 
 
 
3 AKTIVITETER I TILKNYTNING TIL ADFÆRDSKODEKSEN  
 
3.1 Indgivelse og ajourføring af medlemmernes erklæringer om økonomiske 
interesser  
 
I henhold til adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, er medlemmerne personligt ansvarlige for at 
afgive en detaljeret erklæring om økonomiske interesser inden udgangen af den første 
mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet eller inden 30 dage efter tiltrædelsen af 
Parlamentet i løbet af valgperioden. I 2021 afgav 9 nye medlemmer deres erklæringer om 
økonomiske interesser inden for denne frist.  
 
Derudover pålægger artikel 4, stk. 1, medlemmerne pligt til at give underretning om enhver 
ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, senest ved udgangen af den måned, der 
følger efter denne ændring. Der blev som følge af denne forpligtelse indgivet 102 ajourførte 
erklæringer til formanden fra 79 medlemmer i løbet af 2021.   
 
 
3.2 Kontrolproceduren for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser 
 
Artikel 9 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen fastsætter reglerne for en 
kontrolprocedure, der skal gennemføres af den ansvarlige tjenestegren, for så vidt angår 
medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser. 
 
Hvis der 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 
overordnet sandsynlighedskontrol med henblik på afklaring. Det berørte medlem får en 
rimelig frist til at reagere. Hvis de yderligere oplysninger anses for at være utilstrækkelige, 
                                                
4 Dom af 15. juli 2015, Dennekamp mod Europa-Parlamentet, T-115/13, EU:T:2015:497, præmis 106. 
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og kontrollen således ikke har løst problemet, træffer formanden afgørelse om det videre 
forløb. I 2021 fandt der ikke sådanne tilfælde sted.  
 
Kontrolproceduren gælder i løbet af året for nye erklæringer fra nye medlemmer, der 
tiltræder deres hverv efter valg, og også dem, hvis mandater begynder i løbet af valgperioden. 
Den finder også anvendelse på ændrede udgaver af eksisterende erklæringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ADMINISTRATION 
 
 
Enheden for Medlemsadministration under Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne 
fungerer som sekretariat for det rådgivende udvalg og er af generalsekretæren udpeget som 
den ansvarlige tjenestegren i henhold til artikel 2, 3, 4 og 9 i gennemførelsesbestemmelserne 
til adfærdskodeksen. Enhedens kontaktoplysninger er: 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Europa-Parlamentet 
Secretariat of the Advisory Committee on the Conduct of Members 
60, rue Wiertz 
SPAAK 07B022 
B-1047 Bruxelles 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

