
C. mając na uwadze, że zgodnie z pozwem stwierdzenia zawarte w tych oświadczeniach prasowych 
stanowią pomówienie, w związku z którym powód domaga się odszkodowania, 

D. mając na uwadze, że oświadczenia prasowe zostały opublikowane w czasie, gdy Luigi de Magistris był 
posłem do Parlamentu Europejskiego w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2009 r., 

E. mając na uwadze, że w tych oświadczeniach prasowych Luigi de Magistris opublikował informacje 
związane z dodatkowym pytaniem pisemnym do Komisji Europejskiej, w którym pytał o dodatkowe 
szczegóły dotyczące nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, odnotowanych przez Komisję 
w maju 2009 r., oraz mając na uwadze, że prosił także o dalsze szczegóły dotyczące domniemanego 
marnotrawienia środków publicznych w okolicy Neapolu, gdzie Bagnolifutura prowadzi działalność, 

F. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europej
skiej wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania 
sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głoso
waniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych, 

G. mając na uwadze, że – zgodnie z ustaloną praktyką w Parlamencie – fakt, iż postępowania prawne są 
objęte prawem cywilnym lub administracyjnym albo dotyczą pewnych aspektów objętych prawem 
cywilnym lub administracyjnym, sam w sobie nie uniemożliwia stosowania immunitetu przewidzianego 
w tym artykule, 

H. mając na uwadze, że szczegóły sprawy przedstawione w pozwie i pisemnym wyjaśnieniu Luigiego de 
Magistrisa przedłożonym Komisji Prawnej wskazują, że poczynione stwierdzenia mają bezpośredni 
i oczywisty związek ze sprawowaniem przez Luigiego de Magistrisa funkcji posła do Parlamentu 
Europejskiego, 

I. mając na uwadze, że publikując przedmiotowe oświadczenia prasowe, Luigi de Magistris wykonywał 
swoje obowiązki jako poseł do Parlamentu Europejskiego, 

1. wyraża zgodę na skorzystanie przez Luigiego de Magistrisa z immunitetu i przywilejów; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz spra
wozdania właściwej komisji właściwym organom Republiki Włoskiej oraz Luigiemu de Magistrisowi. 

Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu 
Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów 

P7_TA(2011)0540 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w Regulaminie dotyczących kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego 

w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (2011/2174(REG)) 

(2013/C 165 E/11) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 31 sierpnia 2011 r., 

— uwzględniając zalecenie grupy roboczej Prezydium ds. kodeksów postępowania dla członków Konfe
rencji Przewodniczących i Prezydium w sprawie kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europej
skiego, zatwierdzone przez Prezydium dnia 6 lipca 2011 r. oraz przez Konferencję Przewodniczących 
dnia 7 lipca 2011 r., 

— uwzględniając Protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej,
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— uwzględniając art. 211, 212 i 215 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0386/2011), 

1. przyjmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian; 

2. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do odpowiedniego dostosowania załącznika X do Regu
laminu, ze wskazaniem związku między figurującymi w nim odniesieniami do załącznika I a odpowiednimi 
przepisami załącznika I w jego wersji wynikającej z niniejszej decyzji; 

3. postanawia, że zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.; 

4. zauważa, że z powodu ponownego formowania, zgodnie z Regulaminem, organów Parlamentu 
w połowie kadencji komitet doradczy przewidziany w art. 7 kodeksu postępowania znajdującego się 
w załączniku I do Regulaminu, w brzmieniu wynikającym z niniejszej decyzji, nie będzie mógł zostać 
powołany przed końcem stycznia 2012 r.; postanawia w konsekwencji, że po wejściu w życie kodeksu 
postępowania posłowie będą mieć 90 dni na przedstawienie oświadczenia majątkowego, o którym mowa 
w art. 4 tego kodeksu, oraz że oświadczenia złożone na podstawie przepisów Regulaminu obowiązujących 
w chwili przyjęcia niniejszej decyzji pozostaną ważne aż do upływu wyżej wymienionego terminu; posta
nawia ponadto, że te ostatnie przepisy będą mieć zastosowanie również do wszystkich posłów, których 
mandat nabierze mocy w tym właśnie okresie; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji tytułem informacji Radzie, 
Komisji oraz parlamentom państw członkowskich. 

TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

1. Parlament ustanawia zasady dotyczące przejrzystości inte
resów finansowych posłów, które załącza się do niniejszego 
Regulaminu. 

1. Parlament ustanawia zasady dotyczące przejrzystości inte
resów finansowych posłów w postaci załączonego do niniej
szego Regulaminu kodeksu postępowania przyjętego większo 
ścią głosów posłów zgodnie z art. 232 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej. 

Poprawka 2 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Artykuł 19 

Stanowiąc większością trzech piątych oddanych głosów repre
zentujących co najmniej trzy grupy polityczne, Konferencja 
Przewodniczących może przedstawić Parlamentowi wniosek 
o odwołanie z funkcji Przewodniczącego, wiceprzewodniczą
cego, kwestora, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego 
komisji, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego delegacji 
międzyparlamentarnej lub każdej innej osoby wybranej do spra
wowania funkcji w Parlamencie, jeśli uzna, że poseł ten dopu 
ścił się poważnego uchybienia. Wniosek jest przyjmowany 
przez Parlament większością dwóch trzecich oddanych głosów 
stanowiącą większość członków Parlamentu. 

Stanowiąc większością trzech piątych oddanych głosów repre
zentujących co najmniej trzy grupy polityczne, Konferencja 
Przewodniczących może przedstawić Parlamentowi wniosek 
o odwołanie z funkcji Przewodniczącego, wiceprzewodniczą
cego, kwestora, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego 
komisji, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego delegacji 
międzyparlamentarnej lub każdej innej osoby wybranej do spra
wowania funkcji w Parlamencie, jeśli uzna, że poseł ten dopu 
ścił się poważnego uchybienia. Parlament stanowi w sprawie 
tego wniosku większością dwóch trzecich oddanych głosów 
stanowiącą większość członków Parlamentu.

PL 11.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165 E/71 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.



TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

W przypadku, gdy sprawozdawca narusza przepisy załączo
nego do niniejszego Regulaminu Kodeksu postępowania 
posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów 
finansowych i konfliktu interesów, komisja, która go powo 
łała, może odwołać go z funkcji, z inicjatywy Przewodniczą
cego i na wniosek Konferencji Przewodniczących. Większości, 
o których mowa w pierwszym akapicie, stosuje się odpo
wiednio na poszczególnych etapach powyższej procedury. 

Poprawka 3 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Artykuł 32 – ustęp 2 

2. Takie grupy lub zespoły nie mogą uczestniczyć w żadnych 
działaniach, które mogą prowadzić do zakłócenia oficjalnej 
działalności Parlamentu lub jego organów. Z zastrzeżeniem 
przestrzegania warunków określonych w przyjętych przez 
Prezydium przepisach dotyczących tworzenia zespołów między
partyjnych, grupy polityczne mogą ułatwiać ich działalność, 
udzielając im wsparcia logistycznego. Takie grupy lub zespoły 
składają oświadczenia dotyczące wszelkiego wsparcia zewnętrz
nego zgodnie z załącznikiem I. 

2. Takie grupy lub zespoły nie mogą uczestniczyć w żadnych 
działaniach, które mogą prowadzić do zakłócenia oficjalnej 
działalności Parlamentu lub jego organów. Z zastrzeżeniem 
przestrzegania warunków określonych w przyjętych przez 
Prezydium przepisach dotyczących tworzenia zespołów między
partyjnych, grupy polityczne mogą ułatwiać ich działalność, 
udzielając im wsparcia logistycznego. 

Takie grupy lub zespoły mają obowiązek składania oświadczeń 
dotyczących wszelkiego wsparcia zewnętrznego, czy to w formie 
pieniężnej, czy w naturze (np. wykonywania prac sekretar
skich), które, gdyby zostało udzielone posłowi indywidualnie, 
wymagałoby zgłoszenia na mocy załącznika I. 

Kwestorzy prowadzą rejestr oświadczeń, o których mowa 
w akapicie drugim. Rejestr jest udostępniany na stronie inter
netowej Parlamentu. Kwestorzy przyjmują szczegółowe zasady 
dotyczące tych oświadczeń. 

Poprawka 4 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Artykuł 153 – ustęp 3 – litera d) 

d) przedłożenie Konferencji Przewodniczących, zgodnie z art. 
19, wniosku o zawieszenie lub odwołanie posła z jednej 
lub więcej funkcji z wyboru sprawowanych w Parlamencie. 

d) przedłożenie Konferencji Przewodniczących, zgodnie z art. 
19, wniosku o zawieszenie lub odwołanie posła z jednej 
lub więcej funkcji sprawowanych w Parlamencie. 

Poprawka 5 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I – tytuł 

Przepisy wykonawcze do art. 9 ust. 1 – Przejrzystość i interesy 
finansowe posłów 

Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego 
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 6 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I – artykuły 1-4 

Artykuł 1 

1. Poseł, który ma bezpośredni interes finansowy w sprawie 
będącej przedmiotem dyskusji, zgłasza ustnie ten fakt zanim 
zabierze głos przed Parlamentem lub jednym z jego organów 
albo gdy zostanie wyznaczony do pełnienia funkcji sprawo
zdawcy. 

2. Przed oficjalnym objęciem mandatu w Parlamencie lub 
w jednym z jego organów, zgodnie z art. 13, 191 lub art. 198 
ust. 2 Regulaminu, lub też przed wzięciem udziału w oficjalnej 
delegacji, zgodnie z art. 68 lub art. 198 ust. 2 Regulaminu, 
poseł jest zobowiązany do należytego wypełnienia oświadcze
nia, o którym mowa w art. 2. 

Artykuł 2 

Kwestorzy prowadzą rejestr, w którym posłowie składają 
osobiste, szczegółowe oświadczenia dotyczące: 

a) ich działalności zawodowej oraz każdej innej funkcji lub 
działalności, z tytułu której otrzymują wynagrodzenie; 

b) wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu sprawowania 
mandatu w innym parlamencie; 

c) wsparcia finansowego w postaci udostępnienia personelu 
lub sprzętu, niezależnego od środków przyznanych przez 
Parlament, udzielonego posłom w ramach ich działalności 
politycznej przez osoby trzecie, ze wskazaniem tożsamości 
tych osób. 

W czasie wykonywania mandatu posłowie wstrzymują się od 
przyjmowania prezentów lub czerpania korzyści. 

Oświadczenia do rejestru są składane na osobistą odpowie
dzialność posłów i muszą być aktualizowane, jak tylko poja
wiają się zmiany, oraz muszą być odnawiane co najmniej raz 
w roku. Posłowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prze
jrzystość swych interesów finansowych. 

Prezydium może okresowo sporządzać spis elementów, które 
powinny być jego zdaniem ujęte w rejestrze. 

Jeżeli po otrzymaniu stosownego wezwania poseł nie wywią
zuje się z obowiązku złożenia oświadczenia określonego 
punktach a i b, Przewodniczący wzywa go ponownie do jego 
dostarczenia w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli poseł nie złoży 
oświadczenia w tym terminie, jego nazwisko wraz z adnotacją 
o dopuszczeniu się uchybienia zostanie wymienione w protokole 
z pierwszego dnia każdej sesji miesięcznej następującej po 
przekroczeniu terminu. Jeśli po opublikowaniu adnotacji 
o uchybieniu poseł nadal odmawia złożenia oświadczenia, 
Przewodniczący stosuje postanowienia zawarte w art. 153 
Regulaminu w celu zawieszenia go w pełnieniu funkcji. 

skreślone
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Przewodniczący zespołów poselskich, zarówno międzypartyj
nych jak i innych nieformalnych grup poselskich, mają 
obowiązek składania oświadczeń dotyczących każdego rodzaju 
wsparcia, czy to w formie pieniężnej, czy w naturze (np. wyko
nywania prac sekretarskich), które, gdyby zostało udzielone 
posłowi indywidualnie, wymagałoby zgłoszenia na mocy 
niniejszego artykułu. 

Kwestorzy są zobowiązani do prowadzenia rejestru i ustalania 
zasad zgłaszania przez zespoły oświadczeń dotyczących 
każdego rodzaju wsparcia z zewnątrz. 

Artykuł 3 

Rejestr jest jawny. 

Rejestr może być udostępniony do wglądu w formie elektro
nicznej. 

Artykuł 4 

W sprawach związanych z oświadczeniami majątkowymi 
posłowie podlegają przepisom obowiązującym w państwach 
członkowskich, w których zostali wybrani. 

Poprawka 7 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 1 (nowy) 

Artykuł 1 
Zasady przewodnie 

W trakcie wykonywania mandatu posłowie do Parlamentu 
Europejskiego: 

a) kierują się następującymi ogólnymi zasadami i postępują 
zgodnie z nimi: bezinteresowność, uczciwość, otwartość, 
staranność, rzetelność, odpowiedzialność i poszanowanie 
reputacji Parlamentu, 

b) działają wyłącznie w interesie publicznym i nie czerpią ani 
też nie próbują czerpać jakichkolwiek bezpośrednich lub 
pośrednich korzyści finansowych lub jakichkolwiek innych 
gratyfikacji. 

Poprawka 8 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 2 (nowy) 

Artykuł 2 
Podstawowe obowiązki posłów 

W ramach sprawowania mandatu posłowie do Parlamentu 
Europejskiego: 

a) nie zawierają porozumień zobowiązujących ich do działania 
lub głosowania w interesie fizycznych lub prawnych osób 
trzecich, które to porozumienia mogłyby zagrozić ich
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

swobodzie głosowania wspomnianej w art. 6 Aktu z dnia 
20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli 
do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich oraz w art. 2 Statutu posła do Parlamentu 
Europejskiego, 

b) nie zabiegają o żadne bezpośrednie ani pośrednie korzyści 
finansowe lub jakiekolwiek inne gratyfikacje, nie przyj
mują ich ani nie otrzymują w zamian za wywieranie 
wpływu na kształt lub głosowanie dotyczące prawodaw
stwa, projektów rezolucji, oświadczeń pisemnych lub 
pytań złożonych w Parlamencie lub w komisji, której są 
członkami, a także ściśle unikają wszelkich sytuacji, które 
mogłyby nosić znamiona korupcji. 

Poprawka 9 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 3 (nowy) 

Artykuł 3 
Konflikty interesów 

1. Konflikt interesów zachodzi w przypadku, gdy poseł do 
Parlamentu Europejskiego ma osobisty interes, który mógłby 
w sposób niewłaściwy wpłynąć na pełnienie przez niego 
mandatu poselskiego. Konflikt interesów nie zachodzi, jeżeli 
poseł odnosi korzyści jedynie ze względu na przynależność do 
społeczeństwa jako całości lub do szerokiej kategorii osób. 

2. Poseł, który stwierdzi, że w jego przypadku występuje 
konflikt interesów, niezwłocznie podejmuje niezbędne dzia 
łania w celu zaradzenia tej sytuacji, zgodnie z zasadami i prze
pisami niniejszego kodeksu postępowania. Jeżeli poseł nie jest 
w stanie rozwiązać konfliktu interesów, informuje o tym na 
piśmie Przewodniczącego. W przypadku jakichkolwiek niejas
ności poseł może zwrócić się o opinię, w trybie poufnym, do 
komitetu doradczego ds. postępowania posłów ustanowionego 
na mocy art. 7. 

3. Bez uszczerbku dla ust. 2 posłowie – przed zabraniem 
głosu lub głosowaniem podczas sesji plenarnej lub na forum 
jednego z organów Parlamentu, lub gdy zostaną wyznaczeni 
do pełnienia funkcji sprawozdawcy – ujawniają wszelkie 
istniejące lub potencjalne konflikty interesów mające związek 
z rozpatrywaną sprawą w przypadku, gdy nie wynika to jasno 
z informacji zadeklarowanych zgodnie z art. 4. Podczas 
trwania prac parlamentarnych, których to dotyczy, informację 
na temat konfliktu interesów należy przekazać przewodniczą
cemu pisemnie lub ustnie. 

Poprawka 10 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 4 (nowy) 

Artykuł 4 
Oświadczenia posłów 

1. Dla celów przejrzystości przed końcem pierwszej sesji 
miesięcznej po zakończonych wyborach do Parlamentu Euro
pejskiego (lub w trakcie kadencji parlamentarnej w terminie
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30 dni od chwili rozpoczęcia pełnienia mandatu w Parlamen
cie) posłowie do Parlamentu Europejskiego na osobistą odpo
wiedzialność składają Przewodniczącemu oświadczenie mająt
kowe, posługując się formularzem przyjętym przez Prezydium 
zgodnie z art. 9. Posłowie informują Przewodniczącego o wszel
kich zmianach mających wpływ na ich oświadczenie mająt
kowe w terminie do 30 dni po zaistnieniu takiej zmiany. 

2. Oświadczenie majątkowe zawiera – przedstawione 
w precyzyjny sposób – informacje dotyczące: 

a) działalności zawodowej posła, jaką prowadził on w okresie 
3 lat poprzedzających jego wybór do Parlamentu, oraz jego 
członkostwa w tym okresie w radach nadzorczych lub 
zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość 
prawną, 

b) wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu sprawowania 
mandatu w innym parlamencie; 

c) wszelkiej regularnej działalności, którą poseł prowadzi 
równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą otrzymuje 
wynagrodzenie, niezależnie od tego czy wykonuje ją jako 
pracownik najemny czy też jako osoba prowadząca działal
ność na własny rachunek, 

d) członkostwa w radach nadzorczych lub zarządach przedsię
biorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub 
innych organów posiadających osobowość prawną lub 
prowadzenia przez posła wszelkiej innej działalności 
zewnętrznej, zarówno tej, za którą otrzymuje wynagrodze
nie, jak i tej, którą wykonuje nieodpłatnie, 

e) wszelkiej wynagradzanej okazjonalnej działalności 
zewnętrznej (w tym działalności pisarskiej, działalności 
w charakterze wykładowcy lub w charakterze eksperta), 
jeżeli w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie prze
kracza kwotę 5 000 EUR, 

f) wszelkiego udziału w przedsięwzięciu lub partnerstwie, 
który może mieć potencjalne skutki w zakresie polityki 
publicznej lub który umożliwia posłowi wywieranie istot
nego wpływu na działanie tego przedsięwzięcia lub part
nerstwa, 

g) wszelkiego wsparcia finansowego, w postaci udostępnienia 
personelu lub sprzętu, dodatkowego w stosunku do 
środków przyznanych przez Parlament, udzielonego posłowi 
w ramach jego działalności politycznej przez osoby trzecie, 
ze wskazaniem tożsamości tych osób, 

h) wszelkich interesów finansowych, które mogłyby wpłynąć 
na wykonywanie mandatu posła.
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Regularne dochody, jakie poseł otrzymuje w ramach każdej 
z pozycji zadeklarowanych zgodnie z akapitem pierwszym, 
przypisywane są do jednej z następujących kategorii: 

— od 500 EUR do 1 000 EUR miesięcznie, 

— od 1 001 EUR do 5 000 EUR miesięcznie, 

— od 5 001 EUR do 10 000 EUR miesięcznie, 

— ponad 10 000 EUR miesięcznie. 

Wszelkie inne dochody, jakie poseł otrzymuje w ramach każdej 
z pozycji zadeklarowanych zgodnie z akapitem pierwszym, 
oblicza się w skali roku, dzieli przez dwanaście i przypisuje 
do jednej z kategorii określonych w akapicie drugim. 

3. Informacje dostarczone Przewodniczącemu na mocy 
niniejszego artykułu publikowane są na stronie internetowej 
Parlamentu w sposób zapewniający ich łatwą dostępność. 

4. Posłowie nie mogą zostać wybrani do sprawowania 
funkcji w Parlamencie ani w jednym z jego organów, nie 
mogą zostać wyznaczeni do pełnienia funkcji sprawozdawcy 
ani uczestniczyć w oficjalnej delegacji, jeżeli nie złożyli oświad
czenia majątkowego. 

Poprawka 11 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 5 (nowy) 

Artykuł 5 
Prezenty lub podobne korzyści 

1. W czasie wykonywania mandatu posłowie do Parla
mentu Europejskiego wstrzymują się od przyjmowania 
prezentów lub podobnych korzyści, z wyjątkiem prezentów 
o przybliżonej wartości poniżej 150 EUR i mających charakter 
kurtuazyjny lub prezentów mających charakter kurtuazyjny 
i wręczanych posłom reprezentującym oficjalnie Parlament. 

2. Wszelkie prezenty wręczane posłom zgodnie z ust. 1, gdy 
oficjalnie reprezentują oni Parlament, są przekazywane Prze
wodniczącemu i stosuje się do nich środki wykonawcze okre 
ślone przez Prezydium na mocy art. 9. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zwrotu 
kosztów podróży, zakwaterowania lub pobytu posłów ani do 
bezpośredniego pokrywania takich kosztów przez strony trze
cie, gdy posłowie uczestniczą, na zaproszenie i w ramach spra
wowania mandatu, we wszelkich wydarzeniach organizowa
nych przez strony trzecie. 

Zakres stosowania niniejszego ustępu, w szczególności prze
pisy zapewniające przejrzystość, jest sprecyzowane w środkach 
wykonawczych ustalonych przez Prezydium na mocy art. 9.
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Poprawka 12 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 6 (nowy) 

Artykuł 6 
Działalność byłych posłów 

Byli posłowi do Parlamentu Europejskiego, którzy są zawo
dowo zaangażowani w lobbing lub działalność reprezentacyjną 
bezpośrednio związane z procesem decyzyjnym Unii, nie mogą 
– w ciągu całego okresu takiego zaangażowania – korzystać 
z udogodnień przyznanych byłym posłom na mocy przepisów 
określonych w tym celu przez Prezydium ( 1 ). 

_____________ 
( 1 ) Decyzja Prezydium z dnia 12 kwietnia 1999 r. 

Poprawka 13 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 7 (nowy) 

Artykuł 7 
Komitet doradczy ds. postępowania posłów 

1. Niniejszym powołuje się komitet doradczy ds. postępo
wania posłów (zwany dalej komitetem doradczym). 

2. W skład komitetu doradczego wchodzi pięciu członków 
mianowanych przez Przewodniczącego na początku jego 
kadencji i wybranych spośród członków prezydiów i koordyna
torów Komisji Spraw Konstytucyjnych i Komisji Prawnej, 
z należytym uwzględnieniem doświadczenia posłów i równo
wagi politycznej. 

Każdy członek komitetu doradczego pełni przez okres sześciu 
miesięcy funkcję przewodniczącego, która ma charakter rota
cyjny. 

3. Na początku swojej kadencji Przewodniczący mianuje 
również rezerwowych członków komitetu doradczego, po 
jednym z każdej grupy politycznej niemającej przedstawiciela 
w komitecie doradczym. 

W przypadku domniemania naruszenia niniejszego kodeksu 
postępowania przez posła należącego do grupy politycznej 
niemającej przedstawiciela w komitecie doradczym właściwy 
członek rezerwowy pełni funkcję szóstego pełnoprawnego 
członka komitetu doradczego podczas rozpatrywania wspom
nianego domniemanego naruszenia. 

4. Na wniosek posła komitet doradczy udziela mu – w trybie 
poufnym i w terminie 30 dni kalendarzowych – wskazówek 
dotyczących interpretacji i wykonywania przepisów niniejszego 
kodeksu postępowania. Dany poseł jest uprawniony do kiero
wania się tymi wskazówkami. 

Na wniosek Przewodniczącego komitet doradczy ocenia 
również domniemane przypadki naruszenia niniejszego 
kodeksu postępowania i doradza Przewodniczącemu w kwestii 
możliwych do podjęcia działań.
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5. Po przeprowadzeniu konsultacji z Przewodniczącym 
komitet doradczy może zasięgnąć opinii ekspertów zewnętrz
nych. 

6. Komitet doradczy publikuje sprawozdanie roczne 
z podjętych działań. 

Poprawka 14 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 8 (nowy) 

Artykuł 8 
Procedura w przypadku ewentualnego naruszenia kodeksu 
postępowania 

1. Gdy istnieją podstawy, by sądzić, że jeden z posłów do 
Parlamentu Europejskiego mógł naruszyć niniejszy kodeks 
postępowania, Przewodniczący może zwrócić się w tej sprawie 
do komitetu doradczego. 

2. Komitet doradczy bada okoliczności domniemanego 
naruszenia i może przesłuchać posła, którego sprawa dotyczy. 
Na podstawie wyciągniętych wniosków komitet kieruje do 
Przewodniczącego zalecenie dotyczące ewentualnej decyzji. 

3. Jeżeli po uwzględnieniu tego zalecenia Przewodniczący 
uzna, że dany poseł naruszył kodeks postępowania, po wysłu
chaniu posła podejmuje uzasadnioną decyzję określającą sank
cję, o której zawiadamia posła. 

Nałożona sankcja może obejmować jeden lub kilka środków 
wymienionych w art. 153 ust. 3 Regulaminu. 

4. Dany poseł ma prawo do skorzystania z wewnętrznych 
procedur odwoławczych określonych w art. 154 Regulaminu. 

5. Po upływie terminów, o których mowa w art. 154 Regu
laminu, wszelkie sankcje nałożone na posła są podawane do 
wiadomości przez Przewodniczącego na posiedzeniu plenarnym 
oraz publikowane na stronie internetowej Parlamentu, gdzie 
widnieją przez pozostały okres kadencji parlamentarnej. 

Poprawka 15 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
Załącznik I (nowy) – artykuł 9 (nowy) 

Artykuł 9 
Wdrożenie 

Prezydium przyjmuje środki wykonawcze do niniejszego 
kodeksu postępowania, w tym procedurę kontroli, a w razie 
potrzeby uaktualnia wysokość kwot, o których mowa w art. 4 
i 5. 

Prezydium może formułować propozycje zmiany niniejszego 
kodeksu postępowania.
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