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PRZEDMOWA 
 
 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 6 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego 
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (załącznik I do Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego, zwany dalej „kodeksem postępowania”) komitet doradczy 
ds. postępowania posłów (zwany dalej „komitetem doradczym”) publikuje 
sprawozdanie roczne z prowadzonych prac. 
 
Niniejsze sprawozdanie roczne dotyczące prac komitetu doradczego w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. komitet przyjął w dniu 6 maja 2022 r. 
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Streszczenie 
 
Niniejsze sprawozdanie dotyczy działalności komitetu doradczego ds. postępowania 
posłów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
 
Do komitetu doradczego zwrócono się o zbadanie dwóch przypadków możliwego 
naruszenia kodeksu postępowania. 
 
Komitet doradczy otrzymał jeden wniosek od posła o wskazówki dotyczące 
interpretacji i wykonywania przepisów kodeksu postępowania. Komitet zapewnił 
doradztwo z zachowaniem poufności i w terminie przewidzianym w kodeksie 
postępowania. 
 
Podobnie jak w poprzednim roku, również w 2021 r. spadła liczby spraw, którymi 
komitet musiał się zająć. Komitet doradczy niezmiennie stosował najwyższe 
standardy etyki i przejrzystości w służbie na rzecz posłów i instytucji, zapewniając 
ścisłe przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania.  
 
Zgodnie z art. 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania właściwa 
służba administracyjna (Dział do Spraw Administracyjnych Posłów w DG ds. 
Urzędu Przewodniczącego, zapewniający obsługę sekretariatu komitetu doradczego) 
nadal poddawała ogólnej kontroli wiarygodności oświadczenia majątkowe 
przedstawione przez posłów w tym roku. Ponadto zgodnie z ugruntowaną praktyką 
przez cały ten okres właściwa jednostka administracji odpowiadała na pytania 
posłów lub ich asystentów parlamentarnych, aby pomóc im w prawidłowym 
stosowaniu przepisów kodeksu i przepisów wykonawczych do niego. 
 
Liczba zaktualizowanych oświadczeń majątkowych złożonych w ramach zwykłych 
obowiązków przewidzianych w kodeksie postępowania wyniosła 102, 
a przedstawiło je 79 posłów, w tym 9 posłów nowo obejmujących funkcję. Ponadto 
33 posłów złożyło 56 deklaracji udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
osoby trzecie; deklaracje te następnie opublikowano. Przewodniczący został też 
powiadomiony o jednym prezencie. 
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1 KONTEKST 
 
Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów 
finansowych i konfliktu interesów określa podstawowe zasady postępowania i główne 
obowiązki posłów podczas wykonywania mandatu. Zgodnie z zasadami przewodnimi 
posłowie działają wyłącznie w interesie publicznym i nie czerpią żadnych bezpośrednich lub 
pośrednich korzyści finansowych ani jakichkolwiek innych gratyfikacji. 
 
Zgodnie z art. 2 lit. c) kodeksu postępowania posłowie nie angażują się zawodowo w płatny 
lobbing bezpośrednio związany z procesem decyzyjnym w Unii. Ograniczenia dotyczące 
okoliczności, w których byli posłowie mają prawo prowadzić lobbing lub działalność 
reprezentacyjną, określono w art. 6 kodeksu postępowania. 
 
Kodeks postępowania zawiera definicję „konfliktu interesów” (tj. osobisty interes, który 
mógłby niewłaściwie wpłynąć na pełnienie mandatu poselskiego) i określa kroki niezbędne 
do jego rozwiązania. Jeśli poseł nie jest w stanie rozwiązać istniejącego lub potencjalnego 
konfliktu interesów, informuje o tym na piśmie przewodniczącego. W przypadku gdy taki 
konflikt nie wynika jasno z oświadczenia majątkowego, poseł ujawnia również wszelkie 
istniejące lub potencjalne konflikty interesów mające związek z rozpatrywaną sprawą przed 
zabraniem głosu lub głosowaniem podczas sesji plenarnej lub na forum jednego z organów 
Parlamentu, lub gdy zostanie wyznaczony do pełnienia funkcji sprawozdawcy. 
 
Ponadto kodeks postępowania zawiera szczegółowe przepisy dotyczące oświadczenia 
majątkowego. Posłowie ponoszą w szczególności odpowiedzialność za złożenie 
oświadczenia zawierającego wszystkie wymagane obowiązkowe informacje przedstawione 
w precyzyjny sposób (np. prowadzona za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie działalność 
zawodowa, innego rodzaju działalność, członkostwo w okresie trzech lat przed 
rozpoczęciem pełnienia mandatu posła, jak również w trakcie kadencji parlamentarnej, 
udziały, otrzymane wsparcie i odpowiednia kategoria dochodów). Posłowie mogą 
przedstawić wszelkie dodatkowe informacje. Pierwsze oświadczenie należy złożyć przed 
końcem pierwszej sesji plenarnej po zakończonych wyborach do Parlamentu Europejskiego 
lub w trakcie kadencji parlamentarnej w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia pełnienia 
mandatu w Parlamencie. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zmienione oświadczenie 
należy przedłożyć do końca następnego miesiąca. Posłowie nie mogą zostać wybrani do 
sprawowania funkcji w Parlamencie ani w jego organach, nie mogą zostać wyznaczeni do 
pełnienia funkcji sprawozdawcy ani uczestniczyć w oficjalnej delegacji bądź 
w negocjacjach międzyinstytucjonalnych, jeżeli nie złożyli oświadczenia majątkowego. 
 
Postanowienia dotyczące obowiązku ujawniania przez posłów informacji uzupełniono 
w przepisach wykonawczych do kodeksu postępowania. W myśl tych przepisów posłowie 
mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
osoby lub organizacje spoza oficjalnej delegacji PE, jeżeli ich koszty podróży, 
zakwaterowania lub pobytu zostały pokryte lub zwrócone przez strony trzecie (z wyjątkiem 
pewnych kategorii: instytucje UE, organy państw członkowskich, organizacje 
międzynarodowe, partie polityczne itp.).  
 
Posłowie są zobowiązani do informowania przewodniczącego i przekazywania 
administracji wszelkich prezentów, które otrzymują, oficjalnie reprezentując Parlament. 
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Ponadto w czasie wykonywania mandatu posłowie wstrzymują się od przyjmowania 
prezentów o przybliżonej wartości przekraczającej 150 EUR. 
 
Oświadczenia majątkowe i rejestr oficjalnych prezentów są bezpośrednio dostępne na 
stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. 
 
Wszelkie wymienione powyżej obowiązki w zakresie ujawniania informacji 
odzwierciedlają zdecydowane zobowiązanie Parlamentu do zapewnienia przejrzystości 
i etyki. W kodeksie postępowania przewidziano ponadto mechanizm monitorowania 
i egzekwowania jego przepisów.  
 
Na wniosek przewodniczącego komitet doradczy bada wszelkie domniemane przypadki 
naruszenia kodeksu postępowania, a przewodniczący może przyjąć decyzję określającą 
jedną z sankcji, o których mowa w art. 176 Regulaminu. 
 
 
 
2 KOMITET DORADCZY DS. POSTĘPOWANIA POSŁÓW  
 
 
2.1 Skład  
 
Komitet doradczy powołano na mocy art. 7 ust. 1 kodeksu postępowania.  
 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 kodeksu postępowania na początku swojej kadencji 
przewodniczący mianuje pięciu stałych członków wybranych spośród członków Komisji 
Spraw Konstytucyjnych i Komisji Prawnej Parlamentu, z należytym uwzględnieniem ich 
doświadczenia i równowagi politycznej. 
 
Przez pierwsze dwa i pół roku 9. kadencji parlamentarnej stałymi członkami wchodzącymi 
w skład komitetu doradczego, mianowanymi przez przewodniczącego 23 października 
2019 r., byli: 
 

• Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polska); 
 
• Giuliano PISAPIA (S&D, Włochy); 
 
• Karen MELCHIOR (Renew, Dania); 
 
• Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia);  
 
• Geert BOURGEOIS (ECR, Belgia). 
 

Na początku swej kadencji przewodniczący mianuje również po jednym rezerwowym 
członku komitetu doradczego z każdej grupy politycznej, która nie ma stałego 
przedstawiciela w komitecie doradczym. Przez pierwsze dwa i pół roku 9. kadencji 
parlamentarnej członkami rezerwowymi byli:  
 

• Gerolf ANNEMANS (ID, Belgia); 
 
• Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, Niemcy). 
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2.2 Przewodnictwo 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit drugi kodeksu postępowania każdy stały członek komitetu 
doradczego pełni przez okres sześciu miesięcy funkcję przewodniczącego, która ma 
charakter rotacyjny. Art. 3 regulaminu komitetu stanowi ponadto, że zasadniczo rotacja 
następuje w porządku malejącym według wielkości grup politycznych, których członkowie 
należą do komitetu doradczego.  
 
W 2021 r. stałymi członkami komitetu doradczego pełniącymi funkcję przewodniczących 
byli: Karen MELCHIOR, Heidi HAUTALA i Geert BOURGEOIS.  
 
 
2.3 Posiedzenia w latach 2021 i 2022 
 
Kalendarz posiedzeń komitetu doradczego na rok 2021 przyjęto 12 listopada 2020 r. 
W związku z trwającą pandemią COVID-19 trzeba było odwołać niektóre posiedzenia 
komitetu doradczego zaplanowane na 2021 r. Komitet doradczy kontynuował jednak pracę, 
zajmując się wszystkimi sprawami wchodzącymi w zakres jego kompetencji i podejmując 
decyzje w procedurze pisemnej, jeżeli umożliwiał to regulamin komitetu. Ponadto członkom 
komitetu umożliwiono hybrydowy udział w posiedzeniach, zachowując najwyższe 
standardy poufności obrad.  
 
 
 
 

Kalendarz posiedzeń na rok 2021 
 
Wtorek 26 stycznia1 
Wtorek 23 lutego2 
Wtorek 16 marca3 
Wtorek 13 kwietnia 
Wtorek 25 maja 
Wtorek 15 czerwca 

                        Wtorek 13 lipca1  
Wtorek 7 września1 
Wtorek 26 października 
Wtorek 30 listopada1 
Wtorek 14 grudnia1 
 

  
 
 
 
 
 
 
W 2021 r. komitet doradczy odbył sześć posiedzeń:  

                                                
1 Posiedzenie odwołano. 
2 To posiedzenie zastąpiono posiedzeniem nadzwyczajnym zwołanym na dniu 10 lutego 2021 r. 
3 Posiedzenie przełożono na 18 marca 2021 r. 



 7 

 
 

Kalendarz faktycznych posiedzeń w roku 2021 
 
Wtorek 10 lutego (posiedzenie nadzwyczajne) 
Wtorek 18 marca 
Wtorek 13 kwietnia  

                        Wtorek 25 maja 
                        Wtorek 15 czerwca 
                        Wtorek 26 października  
 
 

 
 
W dniu 26 kwietnia 2022 r. komitet doradczy przyjął kalendarz posiedzeń na rok 2022: 
 
 

Kalendarz posiedzeń na rok 2022 
 
Wtorek 26 kwietnia 
Wtorek 17 maja 
Wtorek 14 czerwca 
Wtorek 12 lipca 
Wtorek 27 września 
Wtorek 25 października 
Wtorek 29 listopada 
Wtorek 6 grudnia 

 
 

 
 
2.4 Zadania 
 
Komitet doradczy odpowiada za: 
 

• udzielanie posłom na ich wniosek wskazówek dotyczących interpretacji 
i wykonywania przepisów kodeksu postępowania. 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit pierwszy kodeksu postępowania komitet doradczy udziela 
wskazówek w trybie poufnym i w terminie 30 dni kalendarzowych. Każdy poseł może 
zwrócić się do komitetu z wnioskiem o udzielenie wskazówek dotyczących interpretacji 
i wykonywania przepisów kodeksu i jest uprawniony do kierowania się takimi 
wskazówkami. 
 

• ocenę domniemanych przypadków naruszenia kodeksu postępowania 
i doradzanie przewodniczącemu w kwestii możliwych do podjęcia działań. 

 
Ocena ta jest prowadzona na wniosek przewodniczącego na podstawie art. 7 ust. 4 akapit 
drugi i art. 8 kodeksu postępowania. 
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Gdy istnieją podstawy, by sądzić, że jeden z posłów mógł naruszyć kodeks postępowania, 
przewodniczący, z wyjątkiem przypadków wyraźnego nadużycia, zwraca się w tej sprawie 
do komitetu doradczego. Komitet doradczy bada wówczas okoliczności domniemanego 
naruszenia i może wysłuchać posła, którego sprawa dotyczy. Komitet kieruje do 
przewodniczącego zalecenie dotyczące ewentualnej decyzji.  
 
Jeżeli po uwzględnieniu tego zalecenia przewodniczący uzna, że dany poseł rzeczywiście 
naruszył kodeks postępowania, podejmuje uzasadnioną decyzję określającą sankcję zgodnie 
z art. 176 Regulaminu. 
 
 
2.5 Prace przeprowadzone w ciągu roku 
 

2.5.1 Możliwe naruszenia kodeksu postępowania 
 
W 2021 r. przewodniczący zwrócił się do komitetu doradczego w sprawie dwóch 
przypadków możliwego naruszenia kodeksu postępowania. 
 
Pierwszy przypadek dotyczył niedopełnienia przez posła obowiązku ujawnienia informacji 
o udziale w przedsiębiorstwie. Przewodniczący zwrócił się do komitetu o zbadanie 
okoliczności domniemanego naruszenia kodeksu postępowania pod koniec 2020 r. W 
zaleceniu dla przewodniczącego komitet doradczy stwierdził, że nieprzedłożenie przez posła 
oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f) kodeksu postępowania stanowi 
formalne naruszenie kodeksu postępowania, ale ponieważ poseł wkrótce złożył 
zaktualizowane oświadczenie, nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań. 
 
Przewodniczący skierował do komitetu doradczego drugi przypadek domniemanego 
naruszenia kodeksu postępowania, polegającego na niedopełnieniu przez posła obowiązku 
ujawnienia informacji o wsparciu przyznanym na działalność polityczną posła przez stronę 
trzecią. Komitet doradczy przeanalizował wszystkie okoliczności domniemanego 
naruszenia kodeksu postępowania i stwierdził w zaleceniu dla przewodniczącego, że 
niedopełnienie przez posła obowiązku ujawnienia informacji na mocy art. 4 ust. 2 lit. g) 
kodeksu postępowania stanowi naruszenie kodeksu postępowania, a sprawa wymaga dalszej 
uwagi. Zgodnie z zaleceniem komitetu doradczego przewodniczący postanowił nałożyć na 
posła jedną z kar wymienionych w art. 176 ust. 4 Regulaminu Parlamentu.  

 
 

2.5.2 Wskazówki dotyczące interpretacji i wykonywania przepisów kodeksu 
postępowania 
 
W ciągu roku komitet doradczy otrzymał jeden formalny wniosek od posła, w rozumieniu 
art. 7 ust. 4 akapit pierwszy, o wskazówki dotyczące wykładni i wykonywania przepisów 
kodeksu postępowania.  
 
Sprawa dotyczyła wskazówek dla posła co do tego, czy udział w inicjatywie zorganizowanej 
przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w formie podpisania listu poparcia, 
jest dozwolony w kodeksie postępowania. Komitet doradczy wskazał przepisy mające 
zastosowanie na mocy kodeksu postępowania i podkreślił w szczególności, że taki udział 
można ujawnić w rubryce (I) oświadczenia majątkowego. Komitet doradczy zalecił też 
posłowi, by w razie wyznaczenia go do pełnienia funkcji sprawozdawcy lub 
kontrsprawozdawcy w sprawie powiązanej z tą inicjatywą odmówił pełnienia tej funkcji 
albo zrezygnował z wszelkiego prywatnego udziału w inicjatywie. 
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Przy tej okazji komitet doradczy zwrócił uwagę, że w dotychczasowym orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśniono, iż art. 3 kodeksu postępowania 
definiuje „konflikt interesów” nie tylko jako sytuację, gdy dany interes prywatny faktycznie 
wpływa na wykonywanie obowiązków posła, ale również jako sytuację, w której 
„zidentyfikowany interes wydaje się – w oczach opinii publicznej – wpływać na bezstronne 
i obiektywne wykonywanie powierzonych [posłowi] obowiązków”. W tym rozumieniu 
obowiązek ujawniania informacji służy nie tylko ujawnianiu potencjalnych konfliktów 
interesów, ale również „[informowaniu] opinii publicznej o ryzykach konfliktów interesów 
mogących dotyczyć [posła]” opinii publicznej o funkcjonariuszy4.  
 
Ponadto przez cały ten okres sekretariat jak zwykle, zgodnie z ugruntowaną praktyką, 
odpowiadał na zapytania posłów lub ich asystentów parlamentarnych, aby pomóc im 
w prawidłowym stosowaniu przepisów kodeksu i przepisów wykonawczych do niego. 
 
 
 
3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA  
 
3.1 Składanie i aktualizacja oświadczeń majątkowych posłów  
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 kodeksu postępowania posłowie są osobiście odpowiedzialni za 
przedłożenie szczegółowego oświadczenia majątkowego przed końcem pierwszej sesji 
miesięcznej po zakończonych wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w trakcie 
kadencji parlamentarnej w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia pełnienia mandatu 
w Parlamencie. W 2021 r. 9 nowych posłów złożyło oświadczenia majątkowe w tym 
terminie,  
 
Ponadto art. 4 ust. 1 wymaga, aby posłowie informowali o wszelkich zmianach mających 
wpływ na ich oświadczenie majątkowe do końca miesiąca następującego po tym, w którym 
nastąpiła taka zmiana. Wskutek tego obowiązku do przewodniczącego w ciągu 2021 r. 
wpłynęły 102 zaktualizowane oświadczenia złożone przez 79 posłów.   
 
 
3.2 Procedura monitorowania oświadczeń majątkowych posłów 
 
Art. 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania ustanawia przepisy dotyczące 
procedury monitorowania oświadczeń majątkowych posłów, którą przeprowadzają 
właściwe służby. 
 
Jeżeli istnieją podstawy pozwalające sądzić, że oświadczenie zawiera wyraźnie błędne, 
niepoważne, nieczytelne lub niezrozumiałe informacje, Dział do Spraw Administracyjnych 
Posłów w DG ds. Urzędu Przewodniczącego przeprowadza w imieniu przewodniczącego 
ogólną kontrolę wiarygodności w celu wyjaśnienia sprawy. Danemu posłowi wyznacza się 
rozsądny termin, aby mógł zareagować. Jeżeli udzielone wyjaśnienia zostaną uznane za 
niewystarczające, a zatem kontrola nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sprawy, 
przewodniczący podejmuje decyzję o dalszych działaniach. W 2021 r. nie było takich 
przypadków.  
 

                                                
4 Wyrok z 15 lipca 2015 r. w sprawie Dennekamp przeciwko Parlamentowi, T-115/13, EU:T:2015:497, 
pkt 106. 
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W ciągu całego roku procedurę monitorowania stosuje się do nowych oświadczeń posłów 
rozpoczynających pełnienie mandatu w Parlamencie po wyborach, a także obejmujących 
mandat w trakcie trwania kadencji parlamentarnej. Procedura ma również zastosowanie do 
zmienionych wersji już złożonych oświadczeń.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ADMINISTRACJA 
 
 
Dział do Spraw Administracyjnych Posłów w DG ds. Urzędu Przewodniczącego działa jako 
sekretariat komitetu doradczego; sekretarz generalny wyznaczył ten dział jako właściwe 
służby w rozumieniu art. 2, 3, 4 i 9 przepisów wykonawczych do kodeksu postępowania. 
Oto jego dane kontaktowe: 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Parlament Europejski 
Secretariat of the Advisory Committee on the Conduct of Members 
60, rue Wiertz 
SPAAK 07B022 
B-1047 Brussels 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

