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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Parlament kehtestab parlamendiliikmete 
majanduslike huvide läbipaistvust 
reguleeriva eeskirja käitumisjuhendina, mis 
võetakse vastu parlamendiliikmete 
häälteenamusega vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 232 ja lisatakse 
kodukorrale1. 

1. Parlament kehtestab parlamendiliikmete 
majanduslike huvide läbipaistvust 
reguleeriva eeskirja käitumisjuhendina, mis 
võetakse vastu parlamendiliikmete 
häälteenamusega vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 232 ja lisatakse 
kodukorrale1. 

Eeskiri ei piira parlamendiliiget tema 
ametikohustuste täitmisel ega sellega 
seotud poliitilises või muus tegevuses.

Eeskiri ei piira parlamendiliiget tema 
ametikohustuste täitmisel ega sellega 
seotud poliitilises või muus tegevuses.

2. Parlamendiliikmete käitumine põhineb 
vastastikusel austusel, Euroopa Liidu 
alusaktides sätestatud väärtustel ja 
põhimõtetel, tagab parlamendi väärikuse 
ning ei tohi ohustada parlamendi töö 
sujuvat toimumist ega häirida rahu ja 
vaikust parlamendi hoonetes. 
Parlamendiliikmed täidavad parlamendi 
eeskirju konfidentsiaalse teabe käsitlemise 
kohta. 

2. Parlamendiliikmete käitumine põhineb 
vastastikusel austusel, Euroopa Liidu 
alusaktides sätestatud väärtustel ja 
põhimõtetel, tagab parlamendi väärikuse 
ning ei tohi ohustada parlamendi töö 
sujuvat toimumist ega häirida rahu ja 
vaikust parlamendi hoonetes. 
Parlamendiliikmed täidavad parlamendi 
eeskirju konfidentsiaalse teabe käsitlemise 
kohta. 

Nimetatud põhimõtete ja eeskirjade 
mittetäitmine võib kaasa tuua meetmete 
kohaldamise vastavalt artiklitele 165, 166 
ja 167.

Nimetatud põhimõtete ja eeskirjade 
mittetäitmine võib kaasa tuua meetmete 
kohaldamise vastavalt artiklitele 165, 166 
ja 167.

3. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira 
mingil viisil parlamendis toimuvate 
arutelude elavust ega parlamendiliikmete 
sõnavabadust.

3. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira 
mingil viisil parlamendis toimuvate 
arutelude elavust ega parlamendiliikmete 
sõnavabadust.

Artikli kohaldamine põhineb esmases 
õiguses ja parlamendiliikmete 
põhimääruses sätestatud 
parlamendiliikmete õiguste täielikul 
austamisel.

Artikli kohaldamine põhineb esmases 
õiguses ja parlamendiliikmete 
põhimääruses sätestatud 
parlamendiliikmete õiguste täielikul 
austamisel.

Artikli kohaldamine põhineb läbipaistvuse Artikli kohaldamine põhineb läbipaistvuse 
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põhimõttel ning tagatakse antud valdkonda 
puudutavate sätete teatavakstegemine 
parlamendiliikmetele, keda teavitatakse 
isiklikult nende õigustest ja kohustustest.

põhimõttel ning tagatakse antud valdkonda 
puudutavate sätete teatavakstegemine 
parlamendiliikmetele, keda teavitatakse 
isiklikult nende õigustest ja kohustustest.

4. Parlamendi ametiaja algul määravad 
kvestorid kindlaks, kui palju assistente 
võib iga parlamendiliige registreerida 
(registreeritud assistendid). 

4. Parlamendi ametiaja algul määravad 
kvestorid kindlaks, kui palju assistente 
võib iga parlamendiliige registreerida 
(registreeritud assistendid). 

5. Kvestorid vastutavad pikaajaliste 
läbipääsulubade väljaandmise eest liidu 
institutsioonide välistele isikutele. 
Läbipääsuload kehtivad kuni ühe aasta ja 
neid võib uuendada. Läbipääsulubade 
kasutamise korra määrab kindlaks juhatus.

5. Kvestorid vastutavad pikaajaliste 
läbipääsulubade väljaandmise eest liidu 
institutsioonide välistele isikutele. 
Läbipääsuload kehtivad kuni ühe aasta ja 
neid võib uuendada. Läbipääsulubade 
kasutamise korra määrab kindlaks juhatus.

Läbipääsuload võidakse anda: Läbipääsuload võidakse anda:

– isikutele, kes on registreeritud 
läbipaistvusregistris2 või kes esindavad 
organisatsioone või töötavad 
organisatsioonides, mis on registrisse 
kantud, kuid registreerimine ei anna 
automaatselt õigust läbipääsuloale; 

– isikutele, kes on registreeritud 
läbipaistvusregistris2 või kes esindavad 
organisatsioone või töötavad 
organisatsioonides, mis on registrisse 
kantud, kuid registreerimine ei anna 
automaatselt õigust läbipääsuloale; 

– isikutele, kes soovivad sageli pääseda 
parlamendi ruumidesse, kuid ei kuulu 
läbipaistvusregistri loomist käsitleva 
kokkuleppe3 kohaldamisalasse; 

– isikutele, kes soovivad sageli pääseda 
parlamendi ruumidesse, kuid ei kuulu 
läbipaistvusregistri loomist käsitleva 
kokkuleppe3 kohaldamisalasse; 

– parlamendiliikmete kohapealsetele 
assistentidele ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 
liikmeid abistavatele isikutele. 

– parlamendiliikmete kohapealsetele 
assistentidele ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 
liikmeid abistavatele isikutele. 

6. Läbipaistvusregistris registreeritud 
isikud peavad suhetes parlamendiga 
järgima: 

6. Läbipaistvusregistris registreeritud 
isikud peavad suhetes parlamendiga 
järgima: 

– kokkuleppele lisatud käitumisjuhendit4; – kokkuleppele lisatud käitumisjuhendit4;

– kokkuleppes sätestatud korda ja muid 
kohustusi ning

– kokkuleppes sätestatud korda ja muid 
kohustusi ning

– käesoleva artikli sätteid ja selle 
rakendussätteid. 

– käesoleva artikli sätteid ja selle 
rakendussätteid. 

7. Kvestorid otsustavad, millisel määral 
kohaldatakse käitumisjuhendit nende 
isikute suhtes, kellel on pikaajaline 
läbipääsuluba, kuid kes ei kuulu 
kokkuleppe kohaldamisalasse. 

7. Kvestorid otsustavad, millisel määral 
kohaldatakse käitumisjuhendit nende 
isikute suhtes, kellel on pikaajaline 
läbipääsuluba, kuid kes ei kuulu 
kokkuleppe kohaldamisalasse. 

8. Läbipääsuluba võetakse ära kvestorite 8. Läbipääsuluba võetakse ära kvestorite 
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põhjendatud otsusega järgmistel juhtudel: põhjendatud otsusega järgmistel juhtudel:

– kui loa omanik on läbipaistvusregistrist 
kustutatud, v.a juhul kui on mõjuvaid 
põhjuseid luba mitte ära võtta;

– kui loa omanik on läbipaistvusregistrist 
kustutatud, v.a juhul kui on mõjuvaid 
põhjuseid luba mitte ära võtta;

– kui loa omanik on raskelt rikkunud lõikes 
6 sätestatud kohustusi.

– kui loa omanik on raskelt rikkunud lõikes 
6 sätestatud kohustusi.

– kui mõni organisatsioon või ettevõte 
väljendab soovimatust koostööd teha, 
keeldudes näiteks osalemast 
parlamendikomisjonide korraldatud 
avalikel või kinnistel kuulamistel.

9. Juhatus kehtestab peasekretäri 
ettepanekul meetmed, mida on vaja 
läbipaistvusregistri kasutusele võtmiseks 
registri loomist käsitleva kokkuleppe 
kohaselt.

9. Juhatus kehtestab peasekretäri 
ettepanekul meetmed, mida on vaja 
läbipaistvusregistri kasutusele võtmiseks 
registri loomist käsitleva kokkuleppe 
kohaselt.

Lõigete 5–8 rakendussätted kehtestatakse 
lisas5.

Lõigete 5–8 rakendussätted kehtestatakse 
lisas5.

10. Endiste parlamendiliikmete 
eetikakoodeks, õigused ja privileegid 
kehtestatakse juhatuse otsusega. Endisi 
parlamendiliikmeid koheldakse võrdselt.

10. Endiste parlamendiliikmete 
eetikakoodeks, õigused ja privileegid 
kehtestatakse juhatuse otsusega. Endisi 
parlamendiliikmeid koheldakse võrdselt. 

______________________ ______________________

1 Vt I lisa. 1 Vt I lisa.
2 Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni vahelise läbipaistvusregistri 
loomist käsitleva kokkuleppega loodud 
register organisatsioonidele ja füüsilisest 
isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi 
poliitika kujundamise ja rakendamisega (vt 
IX lisa B osa).

2 Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni vahelise läbipaistvusregistri 
loomist käsitleva kokkuleppega loodud 
register organisatsioonidele ja füüsilisest 
isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi 
poliitika kujundamise ja rakendamisega (vt 
IX lisa B osa).

3 Vt IX lisa B osa. 3 Vt IX lisa B osa.
4 Vt IX lisa B osas oleva kokkuleppe 3. 
lisa.

4 Vt IX lisa B osas oleva kokkuleppe 3. 
lisa.

5 Vt IX lisa A osa. 5 Vt IX lisa A osa. 

Or. fr

Selgitus

Viimasel ajal on juhtunud, et ettevõtted on keeldunud mõne erikomisjoni korraldatud 
kuulamistel osalemast ja seeläbi Euroopa Parlamendi tööle kaasa aitamast, kuid osa neist on 
samas pöördunud otse mõne parlamendiliikme poole sooviga, et nende huve ja seisukohti 
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parlamendi töös arvesse võetaks.


