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Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych, przyjęty 1 grudnia 2011, 

określa podstawowe zasady, którymi mają się kierować posłowie podczas wykonywania mandatu. Przepisy wykonawcze do 

kodeksu, przyjęte przez Prezydium PE 15 kwietnia 2013, weszły w życie 1 lipca 2013. 

 

Słowa kluczowe: członek Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski, korzyści finansowe parlamentarzysty, kodeks postępowania 

 

Spis treści 

 

I.  WPROWADZENIE 

II.  DOKUMENTY 

III.  WYBRANE STRONY INTERNETOWE I KOMUNIKATY PRASOWE 

 

 

I. WPROWADZENIE 

 

Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów został 

przyjęty przez Parlament Europejski 1 grudnia 2011. Kodeks został dołączony do Regulaminu PE i wszedł w życie  

1 stycznia 2012. Określono w nim zasady przewodnie, którymi mają się kierować posłowie podczas wykonywania mandatu 

oraz wskazano sytuacje, w których dochodzi do konfliktu interesów. Kodeks nakłada na posłów obowiązek składania 

szczegółowych oświadczeń majątkowych i ich aktualizowania oraz określa procedurę postepowania i sankcje, które mogą 

być nałożone w przypadku jego naruszenia. W kodeksie określono także zasady dotyczące przyjmowania przez posłów 

prezentów i udziału w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie. Zasady te zostały doprecyzowane w przepisach 

wykonawczych Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2013. Zawarto w nich szczegółowe postanowienia 

dotyczące zgłaszania i przekazywania przewodniczącemu PE prezentów otrzymywanych przez posłów reprezentujących 

PE, a także ich przechowywania przez parlament. Przepisy wykonawcze nakładają też na posłów obowiązek ujawnienia 

informacji w przypadku, gdy osoby trzecie dokonują zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania lub pobytu bądź 

bezpośrednio pokrywają koszty udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach. Przepisy wykonawcze weszły w życie 

1 lipca 2013. 

 

 

II. DOKUMENTY 

 

1. Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów  

2. Przepisy wykonawcze do kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów 

finansowych i konfliktu interesów, decyzja Prezydium z dnia 15 kwietnia 2013 r.  

 

 

III. WYBRANE STRONY INTERNETOWE I KOMUNIKATY PRASOWE 

 

3. Strona internetowa PE: Posłowie (dokumenty, podręcznik użytkownika, formularze) 

4. Komunikat prasowy PE: Code of Conduct: implementing measures adopted, 17.04.2013  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/201305_Code_of_conduct_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/926701_1_PL_IM_DEF.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/926701_1_PL_IM_DEF.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0081ddfaa4/Posłowie-do-PE.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130416IPR07396/html/Code-of-Conduct-implementing-measures-adopted

