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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 6. svibnja 2022. usvojio godišnje izvješće o aktivnostima Savjetodavnog 
odbora od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 
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Sažetak 
 
Ovo izvješće obuhvaća aktivnosti Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika od 
1. siječnja do 31. prosinca 2021. 
 
Od Savjetodavnog odbora tražilo se da ispita dva slučaja potencijalnog kršenja 
Kodeksa ponašanja. 
 
Odbor je primio jedan zahtjev zastupnika u kojem se od njega traže smjernice o 
tumačenju i provedbi odredbi Kodeksa ponašanja. Odbor je pružio savjet u 
povjerenju i u roku predviđenom u Kodeksu ponašanja. 
 
Kao i prethodne godine, i 2021. godine zabilježen je manji broj pitanja koja je Odbor 
morao rješavati. Savjetodavni odbor svejedno je nastavio primjenjivati najviše 
standarde etike i transparentnosti u službi zastupnicima i instituciji jamčeći strogo 
poštovanje odredaba Kodeksa ponašanja.  
 
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. Osim toga, u skladu s dugogodišnjom praksom, nadležna 
administrativna služba nastavila je odgovarati na upite koje su podnijeli zastupnici ili 
njihovi parlamentarni asistenti kako bi im se pomoglo da pravilno primjenjuju 
odredbe Kodeksa i njegovih Provedbenih mjera. 
 
U skladu s redovnim obvezama predviđenima Kodeksom ponašanja 79 zastupnika 
podnijelo je ukupno 102 ažuriranih izjava o financijskim interesima. Među njima, 
devet izjava podnijeli su novi zastupnici. Naposljetku, 33 zastupnika podnijelo je 56 
izjava o prisustvovanju događanjima koja su organizirale treće strane, koje su potom 
bile objavljene. Naposljetku, predsjednik je obaviješten o jednom daru. 
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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 prve dvije i pol godine 9. parlamentarnog saziva stalni članovi Savjetodavnog 
odbora koje je predsjednik imenovao 23. listopada 2019. bili 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. Prve dvije 
i pol godine devetog parlamentarnog saziva rezervni članovi bili 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 2021. godine predsjedali su stalni članovi: zastupnice Karen 
MELCHIOR i Heidi HAUTALA te zastupnik Geert BOURGEOIS.  
 
 
2.3 Sjednice tijekom 2021. i 2022. 
 
Raspored sjednica Savjetodavnog odbora za 2021. usvojen je 12. studenoga 2020. Zbog 
kontinuiranih učinaka pandemije bolesti COVID-19 neki od planiranih sastanaka 
Savjetodavnog odbora za 2021. morali su biti otkazani. 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. Osim toga, članovima Odbora 
organizirano je hibridno sudjelovanje na sjednicama, uz zadržavanje najvišeg standarda u 
pogledu povjerljivosti postupaka.  
 
 
 
 

Raspored sjednica za 2021. 
 
utorak, 26. siječnja1 
utorak, 23. veljače2 
utorak, 16. ožujka3 
utorak, 13. travnja 
utorak, 25. svibnja 
utorak, 15. lipnja 

                        utorak, 13. srpnja1  
utorak, 7. rujna1 
utorak, 26. listopada 
utorak, 30. studenoga1 
utorak, 14. prosinca1 
 

  
 
 
 
 
 
 
Tijekom 2021. Savjetodavni odbor se sastao u šest navrata:  

                                                
1 Sjednica je otkazana. 
2 Sjednica je zamijenjena izvanrednom sjednicom sazvanom 10. veljače 2021. 
3 Sjednica je odgođena za 18. ožujka 2021. 
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Raspored sjednica koje su se održale 2021. 
 
srijeda, 10. veljače (izvanredna sjednica) 
četvrtak, 18. ožujka 
utorak, 13. travnja  

                        utorak, 25. svibnja 
                        utorak, 15. lipnja 
                        utorak, 26. listopada  
 
 

 
 
Savjetodavni odbor usvojio je 26. travnja 2022. raspored sjednica za 2022.: 
 
 

Raspored sjednica za 2022. 
 
utorak, 26. travnja 
utorak, 17. svibnja 
utorak, 14. lipnja 
utorak, 12. srpnja 
utorak, 27. rujna 
utorak, 25. listopada 
utorak, 29. studenoga 
utorak, 6. 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. 

 
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 
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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 2021. Savjetodavnom odboru uputio dva predmeta mogućih kršenja Kodeksa 
ponašanja. 
 
Prvi predmet odnosio se na propust zastupnika da ispuni obveze objavljivanja informacija o 
vlasništvu nad udjelom u jednom trgovačkom društvu. Predsjednik je zatražio od Odbora da 
ispita okolnosti navodnog kršenja Kodeksa ponašanja krajem 2020. U svojoj preporuci 
predsjedniku Savjetodavni odbor zaključio je da činjenica da zastupnik nije podnio izjavu o 
financijskim interesima u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (f) Kodeksa ponašanja 
predstavlja formalno kršenje Kodeksa ponašanja, ali da zbog promptnog podnošenja 
ažurirane izjave dotičnog zastupnika nisu potrebne daljnje mjere. 
 
Predsjednik je Savjetodavnom odboru uputio drugi predmet navodnog kršenja Kodeksa 
ponašanja koji se odnosi na propust zastupnika da poštuje obvezu objavljivanja informacija 
o potpori koju mu je dodijelila treća stranka za njegove političke aktivnosti. Savjetodavni 
odbor ispitao je sve okolnosti navodnog kršenja Kodeksa ponašanja i u svojoj preporuci 
predsjedniku zaključio da nepridržavanje obveze otkrivanja informacija u skladu s člankom 
4. stavkom 2. točkom (g) Kodeksa ponašanja predstavlja kršenje Kodeksa ponašanja te da 
bi predmet trebalo dodatno razmotriti. Nakon preporuke Savjetodavnog odbora predsjednik 
je odlučio primijeniti odluku o sankciji kojom se zastupniku izriče sankcija, među onima 
navedenima u članku 176. stavku 4. Poslovnika Parlamenta.  

 
 

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 jedan službeni zahtjev zastupnika za davanje smjernica o tumačenju i primjeni 
Kodeksa ponašanja.  
 
Predmet se odnosio na zahtjev zastupnika za dobivanje smjernica o tome bi li njegovo 
sudjelovanje u inicijativi koju organiziraju predstavnici civilnog društva, u obliku 
potpisivanja pisma potpore, bilo dopušteno u skladu s Kodeksom ponašanja. Savjetodavni 
odbor primio je na znanje mjerodavna pravila u skladu s Kodeksom ponašanja i posebno 
naglasio mogućnost dobrovoljnog objavljivanja takvog sudjelovanja u kategoriji (I) izjave o 
financijskim interesima. Savjetodavni je odbor potom savjetovao zastupniku da, u slučaju 
da bude predložen kao izvjestitelj ili izvjestitelj u sjeni o temi povezanoj s tom inicijativom, 
odbije položaj izvjestitelja ili izvjestitelja u sjeni ili da se odrekne svakog privatnog 
sudjelovanja u tom pitanju. 
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Tom je prilikom Savjetodavni odbor istaknuo da je u dosadašnjoj sudskoj praksi Suda 
Europske unije pojašnjeno da se u članku 3. Kodeksa ponašanja „sukob interesa” definira ne 
samo kao privatni interes koji stvarno utječe obavljanje dužnosti zastupnika, nego i kao 
„situacija u kojoj se može u očima javnosti činiti da utvrđeni interes utječe na nepristrano i 
objektivno izvršavanje” dužnosti zastupnika. u tom smislu, osim otkrivanja mogućeg sukoba 
interesa, obveza objavljivanja također ima za cilj „obavijestiti javnost o rizicima da je 
[zastupnik] izložen sukobu interesa”4.  
 
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 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 2021. godini 9 novih zastupnika predalo je izjave o 
financijskim interesima u tom roku.  
 
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 79 zastupnika podnijelo je predsjedniku 102 ažurirane 
izjave tijekom 2021. godine.   
 
 
3.2 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. U 
2021. nije bilo takvih slučajeva.  
 
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 Presuda od 15. srpnja 2015., Dennekamp/Parlament, T-115/13, EU:T:2015:497, točka 106.; 
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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

