
 

 

Poradný výbor pre správanie poslancov – Rokovací poriadok1 
 
Článok 1 - Poradný výbor pre správanie poslancov 
 
Poradný výbor pre správanie poslancov (ďalej len „poradný výbor”) vykonáva 
funkcie ustanovené v článkoch 7 a 8 Prílohy I k Rokovaciemu poriadku Európskeho 
parlamentu (Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných 
záujmov a konfliktov záujmov – ďalej ako „kódex správania”). 
 
Článok 2 – Funkčné obdobie 
 
Funkčné obdobie členov poradného výboru je súbežné s funkčným obdobím predsedu 
Európskeho parlamentu, ktorý ich vymenoval. 
 
Článok 3 – Predseda 
 
Každý člen poradného výboru zastáva funkciu úradujúceho predsedu po šesť 
mesiacov na základe rotácie. Rotácia sa v zásade uskutočňuje v zostupnom poradí 
podľa veľkosti politickej skupiny členov poradného výboru. 
 
Článok 4 – Schôdze poradného výboru 
 
1. Poradný výbor zasadá spravidla aspoň raz mesačne. 
 
2. Na žiadosť úradujúceho predsedu poradného výboru alebo väčšiny jeho členov sa 

môže zvolať mimoriadna schôdza poradného výboru. 
 
3. Schôdze poradného výboru sa konajú za zatvorenými dverami. 
 
4. Účasť na schôdzach poradného výboru sa povoľuje len sekretariátu poradného 

výboru a určeným asistentom a tlmočníkom. 
 
Článok 5 – Rozhodnutia poradného výboru 
 
1. Poradný výbor prijíma rozhodnutia na základe zhody.  Ak to nie je možné, 

rozhoduje na základe väčšiny svojich členov. 
 
2. Člen alebo členovia poradného výboru, ktorí nesúhlasia s odporúčaním poradného 

výboru adresovaným predsedovi a týkajúcim sa údajného porušenia kódexu 
správania, môžu predložiť menšinové odporúčanie, ktoré bude predsedovi 
doručené spolu s väčšinovým odporúčaním poradného výboru. 

 
3. V prípade iných rozhodnutí, ktoré nie sú odporúčaním, určených predsedovi 

o údajnom porušení kódexu správania môže poradný výbor prijať rozhodnutie 
písomným postupom. Úradujúci predseda v tomto prípade rozosiela ostatným 
členom poradného výboru obežník obsahujúci informácie o prerokúvanej otázke 
spolu s návrhom rozhodnutia. Členovia poradného výboru majú 48 hodín na to, 
aby návrh textu schválili, zamietli, alebo k nemu predložili pozmeňujúce návrhy.  
Rozhodnutia prijaté písomným postupom sa zaznamenávajú v zápisnici z 
nasledujúcej schôdze poradného výboru. 

                                                 
1 Prijatý poradným výborom 7.marca 2012, revidovaný 9. októbra 2012. 



 

 

 
4. Kvórum existuje v prípade, keď sa traja členovia poradného výboru podieľajú na 

rozhodovaní. 
 
Článok 6 – Žiadosti o usmernenia poslancov 
 
Poradný výbor odpovie v lehote 30 dní od doručenia žiadosti dôverným listom 
podpísaným úradujúcim predsedom poradného výboru na všetky žiadosti poslancov o 
usmernenia týkajúce sa výkladu a plnenia ustanovení kódexu správania. Žiadosti sa 
predkladajú výlučne v písomnej podobe a adresujú poradnému výboru 
prostredníctvom e-mailovej schránky výboru. 
 
Článok 7 – Údajné porušenie kódexu správania 
 
1. Ak predseda postúpi poradnému výboru vec o údajnom porušení kódexu 

správania zo strany niektorého poslanca, poradný výbor vymenuje jedného zo 
svojich členov, prípadne aj úradujúceho predsedu poradného výboru, za 
spravodajcu o tomto údajnom porušení. Spravodajca nesmie byť z tej istej 
politickej skupiny ako poslanec, ktorý údajne porušil kódex správania. 

 
2. Príslušného poslanca môže vypočuť len úplný poradný výbor v rámci 

vyšetrovania údajného porušenia kódexu správania. Vo výnimočných prípadoch 
môže vypočutím poslanca výbor poveriť spravodajcu. 

 
3. Spravodajca pripraví na posúdenie poradnému výboru návrh odporúčania 

predsedovi týkajúci sa údajného porušenia kódexu správania. V návrhu 
odporúčania predstaví skutočnosti prípadu, argumentáciu dotyčného poslanca, 
hodnotenie týchto skutočností a argumenty a záver. V závere sa uvádza, či došlo 
k porušeniu kódexu správania, alebo nie, ako aj rada na kroky, ktoré by sa mali 
podniknúť, a odporúčanie predsedovi na možné rozhodnutie. 

 
4. Ak poslanec, ktorého sa to týka, uplatní v súlade s článkom 154 rokovacieho 

poriadku vnútorný odvolací postup, môže úradujúci predseda poradného výboru 
alebo spravodajca požiadať o účasť na schôdzi Predsedníctva, na ktorej sa 
odvolanie posudzuje. 

 
Článok 8 – Externé posudky 
 
Žiadosti poradného výboru o poradenstvo externých odborníkov sa obmedzujú na 
poradenstvo týkajúce sa výkladu a plnenia ustanovení článkov 2, 3, 4 a 5 kódexu 
správania. 
 
Článok 9 – Výročná správa 
 
1. Poradný výbor schvaľuje výročnú správu pred treťou schôdzou po uplynutí roka, 

ktorého sa výročná správa týka. 
 
2. Výročné správy sa zasielajú všetkým poslancom a zverejňujú sa na webovej 

stránke Európskeho parlamentu. 


