
 

 

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika – Poslovnik
1
 

 
Članak 1. – Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika 
 

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika (u daljnjem tekstu „Savjetodavni odbor�) 

izvršava funkcije utvrñene u člancima 7. i 8. Priloga I. Poslovnika Europskog 

parlamenta (Kodeks ponašanja zastupnika Europskog parlamenta u vezi financijskih 

interesa i sukoba interesa – u daljnjem tekstu „Kodeks ponašanja�). 

 

Članak 2. – Mandat 
 

Mandat članova Savjetodavnog odbora istovremen je mandatu predsjednika 

Europskog parlamenta, koji ih imenuje. 

 

Članak 3. – Predsjednik 
 

Članovi Savjetodavnog odbora se svakih 6 mjeseci izmjenjuju na dužnosti 

predsjednika. Rotacija je načelno opadajućim redoslijedom prema veličini kluba 

zastupnika kojem pripada pojedini član Savjetodavnog odbora. 

 

Članak 4. – Sjednice Savjetodavnog odbora 
 

1. Savjetodavni odbor se u načelu sastaje jedanput mjesečno. 

 

2. Izvanredne sjednice savjetodavnog odbora može sazvati predsjednik ili se sazivaju 

na zahtjev većine članova Savjetodavnog odbora. 

 

3. Sjednice savjetodavnog odbora zatvorene su za javnost. 

 

4. Samo je tajništvu savjetodavnog odbora i osoblju odreñenom za podršku te 

usmenim prevoditeljima dopušteno sudjelovanje na sjednicama Savjetodavnog 

odbora. 

 

Članak 5. – Odluke Savjetodavnog odbora 
 

1. Savjetodavni odbor donosi odluke na temelju konsenzusa. Ako to nije moguće, 

odlučuje većinom svojih članova. 

 

2. Član ili članovi Savjetodavnog odbora koji se ne slažu s preporukom 

Savjetodavnog odbora predsjedniku Parlamenta o navodnom kršenju Kodeksa 

ponašanja mogu podnijeti manjinsku preporuku koja se šalje predsjedniku zajedno 

s većinskom preporukom Savjetodavnog odbora. 

 

3. O svim pitanjima osim preporuke predsjedniku Parlamenta o navodnom kršenju 

Kodeksa ponašanja Savjetodavni odbor može odlučiti pisanim postupkom. U tim 

slučajevima predsjednik odbora drugim članovima Savjetodavnog odbora šalje 

popratnu napomenu u kojoj predstavlja predmet, uključujući i nacrt odluke. 

Članovi savjetodavnog odbora imaju na raspolaganju 48 sati da prihvate ili odbiju 

nacrt teksta i predlože izmjene. Odluke pisanim postupkom bilježe se u zapisniku 

sljedeće sjednice savjetodavnog odbora. 
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4. Kvorum je postignut ako tri člana savjetodavnog odbora sudjeluju u donošenju 

odluke. 

 

Članak 6. – Zahtjevi za smjernice od zastupnika EP-a 
 

Savjetodavni odbor u roku od 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva odgovara na 

svaki zahtjev zastupnika za smjernice o tumačenju i primjeni odredbi ovog Kodeksa 

ponašanja povjerljivim pismom koje potpisuje predsjednik odbora. Zahtjevi se šalju 

samo u pisanom obliku i upućuju Savjetodavnom odboru putem e-pošte. 

 

Članak 7. – Navodna kršenja Kodeksa ponašanja 
 

1. Ako je predsjednik Parlamenta Savjetodavnom odboru uputio pitanje o navodnom 

kršenju Kodeksa ponašanja od strane zastupnika EP-a, Savjetodavni odbor 

imenuje jednog od svojih članova, koji može biti i predsjednik odbora, 

izvjestiteljem o navodnom kršenju. Izvjestitelj ne može biti iz istog kluba 

zastupnika kao zastupnik EP-a koji je navodno prekršio Kodeks ponašanja. 

 

2. Kao dio istrage navodnog kršenja Kodeksa ponašanja samo potpuni sastav 

Savjetodavnog odbora može saslušati dotičnog zastupnika. U iznimnim 

slučajevima odbor može dati mandat izvjestitelju da sasluša tog zastupnika. 

 

3. Izvjestitelj priprema za razmatranje Savjetodavnog odbora nacrt preporuke 

predsjedniku Parlamenta o navodnom kršenju Kodeksa ponašanja. Nacrt 

preporuke sadrži činjenice u vezi sa slučajem, argumente koje je iznio dotični 

zastupnik, procjenu tih činjenica i argumenata te zaključak. U zaključku se 

utvrñuje je li došlo do kršenja Kodeksa ponašanja ili ne, daje se savjet o radnjama 

koje je moguće poduzeti kao i preporuka predsjedniku o mogućoj odluci. 

 

4. Ako se dotični zastupnik pozove, u skladu s člankom 154. Poslovnika, na 

unutarnji žalbeni postupak, predsjednik odbora i/ili izvjestitelj mogu zatražiti 

sudjelovanje na sjednici Predsjedništva na kojoj se žalba razmatra. 

 

Članak 8. – Vanjski stručnjaci 
 

Zahtjevi Savjetodavnog odbora za savjet vanjskih stručnjaka ograničavaju se na 

savjete povezane s tumačenjem i provedbom odredbi članaka 2.,3.,4. i 5. Kodeksa 

ponašanja. 

 

Članak 9. – Godišnje izvješće 
 

1. Savjetodavni odbor usvaja svoje godišnje izvješće prije treće sjednice nakon 

završetka godine na koju se godišnje izvješće odnosi. 

 

2. Godišnje izvješće šalje se svim zastupnicima i objavljuje na web stranici 

Europskog parlamenta. 


