
PR\1018239ET.doc PE528.034v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põhiseaduskomisjon

2014/2010(ACI)

31.1.2014

RAPORTI PROJEKT

Läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine
(2014/2010(ACI))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Roberto Gualtieri



PE528.034v01-00 2/35 PR\1018239ET.doc

ET

PR_ACI_art127

SISUKORD

lk

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS ....................................... 3

LISA: INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE LÄBIPAISTVUSREGISTRI KOHTA: 
KOKKULEPPESSE TEHTAVAID VÕIMALIKKE MUUDATUSI SISALDAVA ESIALGSE 
TEKSTI EELNÕU, MILLE KÕRGETASEMELINE TÖÖRÜHM ON 
LÄBIPAISTVUSREGISTRI LÄBIVAATAMISEKS HEAKS KIITNUD – 12. DETSEMBER 
2013............................................................................................................................................ 7

SELETUSKIRI ......................................................................................................................... 33



PR\1018239ET.doc 3/35 PE528.034v01-00

ET

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise kohta
(2014/2010(ACI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma juhatuse 13. jaanuari 2014. aasta koosolekut, kus juhatus kiitis heaks 
kõrgetasemelise institutsioonidevahelise töörühma poolt 12. detsembril 2013 vastu võetud 
soovitused läbipaistvusregistri läbivaatamiseks,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise 

kokkuleppe eelnõu läbipaistvusregistri kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (edaspidi 
„muudetud kokkulepe”),

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikeid 1 ja 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 295,

– võttes arvesse oma 11. mai 2011. aasta otsust institutsioonidevahelise kokkuleppe 

sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 23. juuni 2011. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja 
füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega 

(edaspidi „23. juuni 2011. aasta kokkulepe”)2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 127 lõiget 1,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2014),

A. arvestades, et ELi lepingu artikli 11 lõikes 2 on sätestatud: „Institutsioonid peavad 
esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.”;

B. arvestades, et sellise dialoogi läbipaistvuse tagamiseks on vaja hästitoimivat ühist registrit 
organisatsioonidele ja isikutele, kes püüavad mõjutada ELi poliitika kujundamis- ja 

rakendamisprotsesse;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioonis huvigruppide esindajate 
(lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta3 on 

kehtestatud põhimõtted, mille alusel parlament alustas komisjoniga läbirääkimisi ühise 
läbipaistvusregistri üle;

                                               
1 ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 176.
2 ELT L 191, 22.7.2011, lk 29.
3 ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48.
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D. arvestades, et tema eespool nimetatud 11. mai 2011. aasta otsusega kinnitati ELi poliitika 
kujundamise ja rakendamisega tegelevatele organisatsioonidele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele mõeldud läbipaistvusregistri eeskirjad ja raamistik;

1. on seisukohal, et 23. juuni 2011. aasta lepingu muutmise ettepanek on praeguses etapis 

mõistlik samm edasi; 

2. kordab taas kohustusliku registri kehtestamise nõuet, mida ta on juba käsitlenud oma eespool 
nimetatud 8. mai 2008. aasta ja 11. mai 2011. aasta resolutsioonis; 

3. kutsub komisjoni üles esitama 2016. aasta lõpuks ELi toimimise lepingu artikli 352 alusel 
seadusandliku ettepaneku kohustusliku registri kehtestamise kohta; 

4. palub komisjonil lisada mistahes edasiste ettepanekute korral, mis esitatakse aluslepingute 
ulatusliku reformi läbiviimiseks, ettepaneku kas ELi toimimise lepingu artikli 298 

muutmiseks või sellise asjakohase õigusliku aluse kehtestamiseks, mis lubaks luua 
kohustusliku registri seadusandliku tavamenetluse kohaselt; 

5. tunnustab rolli, mida nõukogu on täitnud läbipaistvusregistri loomisest saadik, ning peab 

tervitatavaks asjaolu, et nõukogu on vaatlejana kaasatud 23. juuni 2011. aasta kokkuleppe 
järelevalve protsessi; kutsub aga nõukogu taas üles läbipaistvusregistriga võimalikult kiiresti 
ühinema, et tagada läbipaistvus liidu õigusloomeprotsessi kõikides etappides;

6. väljendab heameelt selle üle, et muudetud kokkuleppe kohaselt täpsustatakse esitatavat teavet 

ning selle rakendamiseks nõutakse kõikide selliste klientide andmete avaldamist, keda 
esindavad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevad organisatsioonid ja 
füüsilisest isikust ettevõtjad, ning kõik sobilikud tegevused seotakse selgelt asjaomaste 

klientidega; 

7. on seisukohal, et „sobimatu käitumine” muudetud lepingule lisatud käitumisjuhendi punkti b 
tähenduses peaks lisaks üldiselt heakskiidetud põhimõtetele hõlmama ka järgmist:

- sekkumine poliitikakujundajate eraellu, nt kingituste saatmine poliitikakujundaja kodusele 

aadressile või poliitikakujundajate poole pöördumine nende kodusel aadressil või nende 
sugulaste või sõprade kaudu;

- parlamendiliikmega või parlamendi ametnike või muude töötajatega õigusloome protsessi 

küsimuses ühenduse võtmisel esindatavatest huvidest või klientidest teatamata jätmine; 

- eesmiste rühmade ehk selliste organisatsioonide kasutamine, mille taha varjatakse 
tegelikult teenitavaid huve ja osalisi, kes ei ole läbipaistvusregistrisse registreeritud;

8. tunneb heameelt selgemate määratluste üle, milles kirjeldatakse erandeid õigusbüroode 

tegevuse hõlmamise ulatusest;

9. loodab, et sellised selgemad määratlused aitavad kaasa edasistele registreerimistele ja 
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annavad parema arusaamise sellest, mida tähendab õigusbüroode sobilik tegevus, mis 
võimaldab neil saada kasu läbipaistvusregistri pakutavatest stiimulitest ja osaleda läbipaistval 
moel otsustusprotsessis;

10. peab tervitatavaks Brüsseli ja Pariisi advokatuuri hiljutisi otsuseid, millega tehakse vahet 

advokaatide õigusalase tegevuse ja muu tegevuse vahel, mis kuulub läbipaistvusregistri 
kohaldamisalasse; kutsub lisaks Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu üles 
julgustama oma liikmeid sarnaseid meetmeid vastu võtma;

11. väljendab heameelt juhatuse kavatsuse üle lisada mitmeid stimuleerivaid meetmeid, et 
suurendada läbipaistvusregistris osalemist;

12. palub juhatusel nimetatud meetmete täieliku rakendamise eesmärgil kaaluda järgmiste 
konkreetsete ettepanekute lisamist vastavatesse juhatuse otsustesse:

a) julgustada Euroopa Parlamendi ametnikke ja muid töötajaid kontrollima, kas nendega 
ühendust võtnud organisatsiooni esindaja või üksikisikud, kelle tegevus kuulub 
läbipaistvusregistri kohaldamisalasse, on registreeritud, ning julgustama neid, kes ei ole 

end registreerinud, seda tegema;

b) piirata registreerimata organisatsioonide ja üksikisikute sissepääsu Euroopa Parlamendi 
hoonetesse;

c) lubada ürituste kaaskorraldamist ja/või ürituste kaasvõõrustajaks olemist registri 

kohaldamisalasse kuuluvate organisatsioonide või üksikisikutega üksnes juhul, kui nad on 
registreeritud;

d) lubada läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvatel organisatsioonide esindajatel või 

üksikisikutel parlamendikomisjonide kuulamistel sõnavõtjana osaleda üksnes juhul, kui 
nad on registreeritud;

e) piirata Euroopa Parlamendi võimalust olla mis tahes sellise sündmuse patrooniks, mille on 
korraldanud läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluv organ, lubades seda vaid juhul, 

kui selline organ on registreeritud;

13. palub Euroopa Parlamendi endistel liikmetel täita läbipaistvusregistri kohaldamisalasse 
kuuluva tegevuse korral asjakohaseid sätteid4;

14. palub läbipaistvusregistri ühissekretariaadil esitada regulaarselt aruande stiimulite süsteemi 
toimimise kohta, pidades silmas edaspidist kohustusliku registri kehtestamist;  

15. rõhutab, et registreerimata organisatsioonid ja üksikisikud (isegi kui nende registreerimata 
seisund on vaid ajutine) ei saa kasutada registreerimisega seotud uusi stiimuleid ja eeliseid; 

16. peab tervitatavaks ja toetab innukalt institutsioonideväliste järelevalvajate rolli ELi 
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institutsioonide läbipaistvuse jälgimisel;

17. on seisukohal, et läbipaistvusregistri ühissekretariaadi struktuuri ja personali oleks vaja 
suurendada selleks, et rakendada muudetud kokkuleppe uusi sätteid, tegeleda 
hoiatusmenetluste ning kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlustega ning parandada 

taotlejate esitatud andmete usaldusväärsuse kontrollimiseks kasutatavaid menetlusi;

18. julgustab komisjoni, kelle ülesandeks on läbipaistvusregistri koordineerimine, jälgima 
tähelepanelikult muudetud kokkuleppe nõuetekohast rakendamist;

19. kiidab muudetud kokkuleppe allpool esitatud kujul heaks ja otsustab lisada selle oma 
kodukorrale;

20. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos Euroopa Komisjoni presidendiga muudetud 
kokkuleppele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus koos selle lisaga nõukogule, komisjonile 
ja liikmesriikide parlamentidele. 

                                                                                                                                                       
4 Neljapäeval, 19. aprillil 2012 peetud kvestorite korraline koosolek, PV QUAEST.
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LISA: INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE LÄBIPAISTVUSREGISTRI KOHTA: KOKKULEPPESSE TEHTAVAID 
VÕIMALIKKE MUUDATUSI SISALDAVA ESIALGSE TEKSTI EELNÕU, MILLE KÕRGETASEMELINE TÖÖRÜHM ON 

LÄBIPAISTVUSREGISTRI LÄBIVAATAMISEKS HEAKS KIITNUD – 12. DETSEMBER 2013

Praegune tekst Muudatusettepanekud
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe

läbipaistvusregistri loomise kohta

organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad 
ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe

läbipaistvusregistri kohta

organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad 
ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon (edaspidi „leppeosalised”),

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 11 lõikeid 1 ja 2, 
Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 295, ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut (edaspidi „aluslepingud”),

arvestades, et Euroopa poliitika kujundajad ei tegutse kodanikuühiskonnast 
eraldi, vaid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, 
läbipaistvat ja korrapärast dialoogi,

LEPIVAD KOKKU JÄRGMISES:

jääb muutmata

I. Läbipaistvusregistri loomine I. Läbipaistvusregistri läbivaatamine

1. Kooskõlas kohustusega edendada läbipaistvust leppisid leppeosalised 
kokku ühise läbipaistvusregistri (edaspidi „register”) loomises ja pidamises, 

1. Kooskõlas kohustusega edendada läbipaistvust leppisid leppeosalised 
kokku, et nad vaatavad läbi 2011. aasta juunis kasutusele võetud ühise 
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et registreerida ja kontrollida organisatsioone ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, 
kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.

läbipaistvusregistri (edaspidi „register”), mille eesmärk on registreerida ja 
kontrollida organisatsioone ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes tegelevad 
ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.

II. Registri põhimõtted II. Registri põhimõtted

2. Registri loomisel ja pidamisel toetutakse olemasolevatele 
registreerimissüsteemidele, mis on rajatud ja käivitatud Euroopa 
Parlamendis 1996. aastal ja Euroopa Komisjonis 2008. aasta juunis ning 
mida on täiendatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni asjakohase 
ühise töörühma töötulemusi arvestades, aga ka nende kogemustest 
lähtuvate täienduste ja sidusrühmade ettepanekute valguses, mis kajastuvad 
Euroopa Komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatises „Euroopa 
läbipaistvuse algatus: huvide esindajate register üks aasta hiljem”1. See 
lähenemisviis ei mõjuta ega piira Euroopa Parlamendi eesmärke, mis on välja 
toodud parlamendi 8.mai 2008. aasta resolutsioonis huvigruppide esindajate 
(lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku 
väljatöötamise kohta2.

2. Registri loomine ja pidamine ei mõjuta ega piira Euroopa Parlamendi 
eesmärke, mis on välja toodud parlamendi 8.mai 2008. aasta ja 11. mai 
2011. aasta resolutsioonis huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust 
Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta1.

3. Registri loomisel ja pidamisel järgitakse liidu õiguse üldisi põhimõtteid, 
sealhulgas proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid.

3. Registri pidamisel järgitakse liidu õiguse üldisi põhimõtteid, sealhulgas 
proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid.

4. Registri loomisel ja pidamisel järgitakse Euroopa Parlamendi liikmete 
õigusi täita oma ülesandeid piiranguteta ega takistata parlamendiliikmete 
valijate pääsu Euroopa Parlamendi ruumidesse.

4. Registri pidamisel järgitakse Euroopa Parlamendi liikmete õigusi täita oma 
ülesandeid piiranguteta.

5. Registri loomisel ja pidamisel ei sekkuta leppeosaliste pädevustesse ega 
õigustesse ning ei mõjutata nende korralduslikke volitusi.

5. Registri pidamisel ei sekkuta leppeosaliste pädevustesse ega õigustesse 
ning ei mõjutata nende korralduslikke volitusi.

6. Leppeosalised püüavad kohelda kõiki sarnase tegevusega tegelevaid 
esindajaid võrdselt ning võimaldavad luua ELi poliitika kujundamise ja 
rakendamisega tegelevatele organisatsioonidele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele registreerimiseks vajaliku võrdse aluse.

jääb muutmata

                                               
1

COM(2009)0612. välja jäetud
2 ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48. 1 ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48 & ELT C 377E, 7.12.2012, lk 176–187.
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III. Registri ülesehitus III. Registri ülesehitus

7. Register sisaldab järgmist: 7. Registri ülesehitus on järgmine:
a) suunised:
– registri kohaldamisala, sobilike tegevuste ja erandite kohta,

a) sätted registri kohaldamisala, sobilike tegevuste, määratluste, stiimulite ja 
erandite kohta;

– registreerimiseks avatud jagude kohta (I lisa), b) registreerimiseks avatud jaod (I lisa);
– registreerijatelt nõutava teabe, sealhulgas finantsandmete avaldamise 
nõuete kohta (II lisa);

c) registreerijatelt nõutav teave, sealhulgas finantsandmete avaldamise 
nõuded (II lisa);

b) käitumisjuhend (III lisa); d) käitumisjuhend (III lisa);
c) kaebuste mehhanism ja käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad 
meetmed, sealhulgas kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus (IV lisa).

e) hoiatus- ja kaebuste mehhanismid ja käitumisjuhendi rikkumise korral 
kohaldatavad meetmed, sealhulgas hoiatustega tegelemise ning kaebuste 
uurimise ja käsitlemise menetlus (IV lisa).
f) registreerijate jaoks praktilist teavet sisaldavad rakendussuunised.

III. Registri kohaldamisala III. Registri kohaldamisala

Hõlmatud tegevused
8. Registri kohaldamisalasse kuulub igasugune tegevus (mida ei ole IV osas
kohaldamisalast välja jäetud), mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt 
mõjutada ELi institutsioonide poliitika kujundamist või rakendamist ja 
otsustamisprotsessi, olenemata kasutatavast suhtluskanalist või -vahendist, 
nagu näiteks allhanked, meedia, lepingud kutseliste vahendajatega, 
mõttekojad, platvormid, foorumid, kampaaniad ja rohujuuretasandi algatused. 
Sellise tegevuse hulka võib kuuluda ühenduse võtmine ELi institutsioonide 
liikmete, ametnike või muude töötajatega, kirjade, infomaterjali või 
aruteludokumentide ja seisukohti selgitavate dokumentide koostamine, 
levitamine ja edastamine ning ürituste, kohtumiste või reklaamürituste ja 
seltskondlike ürituste või konverentside korraldamine, kui kutsed on saadetud 
ELi institutsioonide liikmetele, ametnikele või muudele töötajatele. 
Vabatahtlik panustamine ja osalemine ametlikes konsultatsioonides, kus 
käsitletakse kavandatavaid ELi seadusandlikke või muid õigusakte, ning 
muud avatud konsultatsioonid kuuluvad samuti registri kohaldamisalasse.

Hõlmatud tegevused
8. Registri kohaldamisalasse kuulub igasugune tegevus (mida ei ole 
punktides 10 ja 11 kohaldamisalast välja jäetud), mille eesmärgiks on 
otseselt või kaudselt mõjutada ELi institutsioonide poliitika kujundamist või 
rakendamist ja otsustamisprotsessi, olenemata kasutatavast suhtluskanalist 
või -vahendist, nagu näiteks allhanked, meedia, lepingud kutseliste 
vahendajatega, mõttekojad, platvormid, foorumid, kampaaniad ja 
rohujuuretasandi algatused, ning olenemata tegevuse toimumise kohast.

Otsene mõjutamine tähendab otsest kontakti või suhtlemist ELi 
institutsioonidega või muud sellise tegevuse järel ettevõetud tegevust. 
Kaudne mõjutamine tähendab ELi institutsioonidele või nende liikmetele 
ja/või töötajatele suunatud vahepealsete mõjutajate, nagu meedia, avaliku 
arvamuse, seltskondlike ürituste või konverentside kasutamist. 

Kokkuvõtlikult võib sellise tegevuse hulka kuuluda ühenduse võtmine ELi 
institutsioonide liikmete ja nende assistentide, ametnike või muude 
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töötajatega, kirjade, infomaterjali või aruteludokumentide ja seisukohti 
selgitavate dokumentide koostamine, levitamine ja edastamine ning ürituste, 
kohtumiste või reklaamürituste ja seltskondlike ürituste või konverentside 
korraldamine, kui kutsed on saadetud ELi institutsioonide liikmetele ja 
nende assistentidele, ametnikele või muudele töötajatele. Vabatahtlik 
panustamine ja osalemine ametlikes konsultatsioonides või kuulamistel, kus 
käsitletakse kavandatavaid ELi seadusandlikke või muid õigusakte, ning 
muud avatud konsultatsioonid kuuluvad samuti registri kohaldamisalasse.

9. Registreerimist eeldatakse õiguslikust seisundist olenemata kõigilt 
organisatsioonidelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle tegevus kuulub 
registri kohaldamisalasse1.

9. Registreerimist eeldatakse õiguslikust seisundist olenemata kõigilt 
organisatsioonidelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle tegevus kuulub 
registri kohaldamisalasse. Üksuselt eeldatakse registreerimist nii seoses 
käimasoleva kui ka ettevalmistatava tegevusega.

Hõlmamata tegevused Hõlmamata tegevused

10. Organisatsioon ei ole registri jaoks sobilik, kui tal puudub konkreetne 
tegevus, mille tulemusena toimub otsene või kaudne suhtlemine mõne 
institutsiooni või selle esindajatega. Mittesobilikuks peetava 
organisatsiooni võib registrist kustutada.

10. Registri kohaldamisalasse ei kuulu: 11. Registri kohaldamisalasse ei kuulu:
a) tegevus, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega, kuivõrd 

see on seotud kliendi sellise põhiõiguse kasutamisega nagu õigus 
õiglasele kohtupidamisele, sealhulgas õigus kaitsele haldusmenetlustes, 
mida teostavad advokaadid või teised seotud kutsealade esindajad.
Registri kohaldamisalasse ei kuulu (olenemata konkreetsetest 
osapooltest) järgmised tegevused: nõustamistegevus ja kontaktid 
ametiasutustega eesmärgiga nõustada klienti seoses üldise õigusliku 

a) tegevus, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega:
- kuivõrd see on seotud kliendi sellise põhiõiguse kasutamisega nagu 

õigus õiglasele kohtupidamisele, sealhulgas õigus kaitsele 
haldusmenetlustes, mida teostavad advokaadid või teised seotud 
kutsealade esindajad;

- nõustamistegevus ja kontaktid ametiasutustega eesmärgiga nõustada 
klienti seoses üldise õigusliku olukorraga, kliendi konkreetse õigusliku 

                                               
1 Registreerimist ei eeldata liikmesriikide valitsustelt, välja jäetud
kolmandate riikide valitsustelt, rahvusvahelistelt valitsustevahelistelt organisatsioonidelt
ning nende diplomaatilistelt esindustelt.
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olukorraga, kliendi konkreetse õigusliku olukorraga või nõustamine 
kohtuliku või haldusliku algatuse asjakohasuse või lubatavuse suhtes 
vastavalt kehtivale õigusele; kliendi nõustamine eesmärgiga aidata 
klienti korraldada oma tegevust kehtiva õiguse kohaselt; kliendi 
esindamine seoses lepitamise või vahendamisega, mille eesmärk on 
vältida kohtulikku või halduslikku menetlust. See lähenemisviis kehtib 
kõigi Euroopa Liidu ettevõtlusvaldkondade puhul ega piirdu 
teatavate konkreetsete menetlustega (nt konkurents). Kui äriühing ja 
selle nõustajad on ühe poolena osalised konkreetses kohtu- või 
haldusasjas või menetluses, siis igasugune tegevus, mis on otseselt 
seotud selle menetlusega ja mille eesmärgiks ei ole kehtiva õigusliku 
raamistiku muutmine, ei kuulu registri kohaldamisalasse;

olukorraga või nõustamine kohtuliku või haldusliku algatuse 
asjakohasuse või lubatavuse suhtes vastavalt kehtivale õigusele ja 
õiguskeskkonnale; 

- kliendi nõustamine eesmärgiga aidata klienti korraldada oma tegevust 
kehtiva õiguse kohaselt; kliendi esindamine seoses lepitamise või 
vahendamisega, mille eesmärk on vältida kohtulikku või halduslikku 
menetlust; 

- kui äriühing ja selle nõustajad on ühe poolena osalised konkreetses 
kohtu- või haldusasjas või menetluses, siis igasugune tegevus, mis on 
otseselt seotud selle menetlusega ja mille eesmärgiks ei ole kehtiva 
õigusliku raamistiku muutmine, ei kuulu registri kohaldamisalasse. See 
lähenemisviis kehtib kõigi Euroopa Liidu ettevõtlusvaldkondade 
suhtes ega piirdu teatavate konkreetsete menetlustega.

Järgmisi tegevusi tuleb aga pidada registreerimiseks täiel määral 
sobilikuks ning nende puhul ei ole tegemist hõlmamata tegevustega:
toetuse ja toetusmaterjalide, sealhulgas argumentide ja sõnastuse 
pakkumine esindamise või vahendamise kaudu; taktikaline, strateegiline 
nõustamine, sealhulgas selliste küsimuste tõstatamine, mille ulatus ja 
edastamise aeg peaksid institutsioone, nende töötajaid ja liikmeid 
mõjutama.
Mis tahes sobilik tegevus, mida õigus- ja ametialast nõu andev vahendaja 
on arendanud lepingu alusel, loob registri jaoks sobilikkuse nii 
vahendajale kui ka tema kliendile. Nimetatud vahendajad peavad andma 
teada kõikidest klientidest, kellega sellised lepingud on sõlmitud, ning 
esitama nende osakaalu II lisas toodud finantsandmete raamistikus. 
Nimetatud nõue ei vabasta klienti kohustusest lisada kõnealuste 
vahendajalt tellitud tegevuste kulud iseenda hinnanguliste kulude hulka.

b) sotsiaalpartnerite tegevus sotsiaalse dialoogi raames (ametiühingud, 
tööandjate liidud jne), kui nad täidavad neile aluslepingutega antud rolli. See 

b) sotsiaalpartnerite tegevus sotsiaalse dialoogi raames (ametiühingud, 
tööandjate liidud jne), kui nad täidavad neile aluslepingutega antud rolli. See 
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kehtib mutatis mutandis kõikide üksuste kohta, mis aluslepingute kohaselt on 
määratud täitma institutsionaalset rolli;

kehtib mutatis mutandis kõikide üksuste kohta, mis aluslepingute kohaselt on 
määratud täitma institutsionaalset rolli;

c) tegevus, mis on vastuseks ELi institutsiooni või Euroopa Parlamendi 
liikme otsesele ja individuaalsele päringule, nagu ühekordsed või 
korrapärased päringud saamaks faktilist teavet, andmeid või 
eksperdiarvamusi, ja/või individuaalsed kutsed avalikel kuulamistel või 
nõuandekomiteedes või samalaadsetel foorumitel osalemiseks.

c) tegevus, mis on vastuseks ELi institutsiooni või Euroopa Parlamendi 
liikme otsesele ja individuaalsele päringule, nagu ühekordsed või 
korrapärased päringud saamaks faktilist teavet, andmeid või 
eksperdiarvamusi.

Erisätted Erisätted

11. Register ei hõlma kirikuid ja usukogukondi. Registreerimist eeldatakse 
siiski nende esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, mis 
on loodud eesmärgiga esindada neid suhetes ELi institutsioonidega, samuti 
nende ühendustelt.

12. Register ei hõlma kirikuid ja usukogukondi. Registreerimist eeldatakse 
siiski nende esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, 
mis on loodud eesmärgiga esindada neid suhetes ELi institutsioonidega, 
samuti nende ühendustelt.

12. Register ei hõlma parteisid. Registreerimist eeldatakse siiski parteide 
loodud või nende poolt toetatavatelt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub 
registri kohaldamisalasse.

13. Register ei hõlma parteisid. Registreerimist eeldatakse siiski parteide 
loodud või nende poolt toetatavatelt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub 
registri kohaldamisalasse.
14. Registreerimist ei eeldata liikmesriikide valitsustelt, kolmandate riikide 
valitsustelt, rahvusvahelistelt valitsustevahelistelt organisatsioonidelt ning 
nende diplomaatilistelt esindustelt. 

13. Register ei hõlma kohalikke, piirkondlikke ega munitsipaalasutusi.
Registreerimist eeldatakse siiski nende esindustelt või juriidilistelt isikutelt, 
ametitelt ja võrgustikelt, mis on loodud eesmärgiga esindada neid suhetes 
ELi institutsioonidega, samuti nende ühendustelt.

15. Piirkondlikelt ametiasutustelt ja nende esindustelt registreerimist ei 
eeldata, kuid nende soovi korral on registreerimine võimalik. 
Registreerimist eeldatakse mis tahes ühenduselt või võrgustikult, mis on 
loodud eesmärgiga esindada piirkondi kollektiivselt. 
16. Registreerimist eeldatakse kõikidelt muudelt kohaliku tasandi 
ametiasutustelt (nagu omavalitsused või linnad). 

14. Registreerimist eeldatakse võrgustikelt, platvormidelt ja kollektiivse 
tegevuse muudelt vormidelt, millel ei ole õiguslikku seisundit või juriidilise 
isiku staatust, kuid mis de facto kujutavad endast organiseeritud mõjutamise 
allikat ja mille tegevus kuulub registri kohaldamisalasse. Sellisel juhul peavad 
liikmed määrama enda seast ühe, kes on vastutav kontaktisik suhetes registri 
haldajaga.

17. Registreerimist eeldatakse võrgustikelt, platvormidelt ja kollektiivse 
tegevuse muudelt vormidelt, millel ei ole õiguslikku seisundit või juriidilise 
isiku staatust, kuid mis de facto kujutavad endast organiseeritud mõjutamise 
allikat ja mille tegevus kuulub registri kohaldamisalasse. Sellisel juhul 
peavad liikmed määrama enda seast ühe, kes on vastutav kontaktisik suhetes 
registri haldajaga.
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15. Finantsandmete esitamisel registris võetakse arvesse seda tegevust, mis 
on suunatud kõigile ELi institutsioonidele, ametitele ja organitele, nende 
liikmetele, ametnikele ja töötajatele. See hõlmab ka tegevust, mis on 
suunatud liikmesriikide organitele, kes tegutsevad ELi tasandil ja osalevad 
ELi otsustamisprotsessis.

18. Registreerimise sobilikkuse hindamisel võetakse arvesse seda tegevust, 
mis on suunatud (otseselt või kaudselt) kõigile ELi institutsioonidele, 
ametitele ja organitele, nende liikmetele, ametnikele ja töötajatele. See ei 
hõlma liikmesriikidele suunatud tegevust ja eelkõige ei hõlma see 
liikmesriikide alalisi esindusi ELi juures. 

16. Euroopa võrgustikke, liite, ühendusi ja platvorme kutsutakse üles 
koostama oma liikmetele ühiseid läbipaistvaid suuniseid, kus määratakse 
kindlaks registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus. Need suunised tuleks 
avaldada.

19. Euroopa võrgustikke, liite, ühendusi ja platvorme kutsutakse üles 
koostama oma liikmetele ühiseid läbipaistvaid suuniseid, kus määratakse 
kindlaks registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus. Need suunised tuleks 
avaldada.

V. Registreerijate suhtes kohaldatavad eeskirjad V. Registreerijate suhtes kohaldatavad eeskirjad

17. Registreerimisel asjaomased organisatsioonid ja üksikisikud 20. Registreerimisel asjaomased organisatsioonid ja üksikisikud

- nõustuvad registrisse kandmiseks antud teabe avaldamisega; jääb muutmata

- soostuvad tegutsema kooskõlas käitumisjuhendiga ja vajaduse korral 
esitavad muu kutsealase käitumisjuhendi teksti, mis on neile siduv;

- soostuvad tegutsema kooskõlas käitumisjuhendiga ja vajaduse korral 
esitavad muu kutsealase käitumisjuhendi teksti, mis on neile siduv2;

-
- tagavad registrisse kandmiseks antud teabe õigsuse; - tagavad registrisse kandmiseks antud teabe õigsuse ning nõustuvad 

tegema koostööd haldusküsimustes täiendava teabe ja 
ajakohastamisega seotud taotluste korral;

- on päri sellega, et nende vastu esitatud kaebusi menetletakse registri 
käitumisjuhendi eeskirjade alusel;

- on päri sellega, et nendega seotud hoiatusi ja kaebusi menetletakse 
registri käitumisjuhendi eeskirjade alusel;

- on nõus sellega, et nende suhtes kohaldatakse käitumisjuhendi 
rikkumise korral rakendatavaid meetmeid, ning kinnitavad, et kui nad ei 
täida käitumisjuhendis sätestatud eeskirju, võib nende suhtes kohaldada 
IV lisas sätestatud meetmeid;

jääb muutmata

- võtavad teadmiseks, et leppeosalised võivad taotluse korral ning - võtavad teadmiseks, et leppeosalised võivad taotluse korral ning 

                                               
2 Üksuse käitumisjuhend võib minna kaugemale käesolevas 
kokkuleppes esitatud juhendi miinimumnõuetest.
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kohaldades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust 
(EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele1, avaldada kirjavahetuse ja muud 
dokumendid, mis käsitlevad registreeritute tegevust.

-

kohaldades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta 
määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele3, avaldada 
kirjavahetuse ja muud dokumendid, mis käsitlevad registreeritute 
tegevust.

VI. Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed ümber paigutatud VIII jao alla

18. Kui registreeritud või nende esindajad rikuvad käitumisjuhendit, võib 

see kaasa tuua pärast uurimist, kus võetakse nõuetekohaselt arvesse 

proportsionaalsuse põhimõtet ja õigust kaitsele, 4. lisas sätestatud meetmete 

kohaldamise, nagu registrisoleku peatamise või registrist kustutamise ning 

vajaduse korral võetakse ära Euroopa Parlamendi läbipääsuload, mis on 

vastavatele isikutele või nende organisatsioonidele väljastatud. Otsuse 

selliste meetmete kohaldamiseks võib avaldada registri veebilehel.

välja jäetud

19. Igaüks võib kooskõlas IV lisas sätestatud menetlusega esitada kaalukate 

asjaoludega põhjendatud kaebuse käitumisjuhendi oletatava rikkumise 

kohta.

välja jäetud

VII. Rakendamine VI. Rakendamine

20. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid vastutavad 
süsteemi ja toimimisega seotud põhiaspektide järelevalve eest ning võtavad 
ühisel kokkuleppel vajalikke meetmeid käesoleva lepingu rakendamiseks.

21. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid vastutavad 
süsteemi ja toimimisega seotud põhiaspektide järelevalve eest ning võtavad 
ühisel kokkuleppel vajalikke meetmeid käesoleva lepingu rakendamiseks.

22. Kuigi süsteemi juhitakse ühiselt, jääb mõlemale leppeosalisele vabadus 

kasutada registrit sõltumatult enda erieesmärkidel.

                                               
1 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43. 3 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.



PR\1018239ET.doc 15/35 PE528.034v01-00

ET

21. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni teenistused loovad süsteemi 
rakendamiseks ühise toimimisstruktuuri nimetusega „läbipaistvusregistri 
ühissekretariaat”. See moodustatakse pädevate teenistuste vahel kokku lepitud 
korras Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ametnikest. 
Läbipaistvusregistri ühissekretariaat tegutseb Euroopa Komisjoni 
peasekretariaadi üksuse juhataja koordineerimisel. Läbipaistvusregistri 
ühissekretariaadi ülesannete hulka kuulub selliste meetmete rakendamine, 
mis tagavad registri kvaliteetse sisu.

23. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni teenistused säilitavad
süsteemi rakendamiseks ühise toimimisstruktuuri nimetusega 
„läbipaistvusregistri ühissekretariaat”. See moodustatakse pädevate 
teenistuste vahel kokku lepitud korras Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni ametnikest. Läbipaistvusregistri ühissekretariaat tegutseb Euroopa 
Komisjoni peasekretariaadi üksuse juhataja koordineerimisel. 
Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi ülesannete hulka kuulub 
rakendamissuuniste koostamine käesoleva kokkuleppe piires, et hõlbustada 
registreeritute jaoks eeskirjade ühetaolist tõlgendamist, ning registri sisu 
kvaliteedi jälgimine. Sekretariaat kasutab talle kättesaadavaid 
haldusvahendeid registri sisu kvaliteedikontrollide läbiviimiseks, olles 
seejuures teadlik, et lõplik vastutus esitatud teabe eest lasub 
registreeritutel.

VII Nõuetele vastavate üksuste suhtes kohaldatavad meetmed

22. Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemist võimaldavate pikaajaliste 
läbipääsulubade väljastamist ja kontrolli teostab jätkuvalt see institutsioon 
ise. Selliseid lube väljastatakse ainult üksikisikutele, kes esindavad registri 
kohaldamisalasse kuuluvaid organisatsioone või töötavad nende 
organisatsioonide heaks juhul, kui need organisatsioonid või üksikisikud on 
registreerunud. Registreerimisega ei kaasne siiski automaatselt õigust sellist 
luba saada.

24. Parlamendi sissepääsulube väljastatakse ainult üksikisikutele, kes 

esindavad registri kohaldamisalasse kuuluvaid organisatsioone või töötavad 

nende organisatsioonide heaks juhul, kui need organisatsioonid või

üksikisikud on registreerunud. Registreerimisega ei kaasne siiski 

automaatselt õigust sellist sissepääsuluba saada. Euroopa Parlamendi 

hoonetesse sisenemist võimaldavate pikaajaliste sissepääsulubade 

väljastamist ja kontrolli teostab jätkuvalt parlament ise4.

23. Kuigi süsteemi juhitakse ühiselt, jääb mõlemale leppeosalisele vabadus 
kasutada registrit sõltumatult enda erieesmärkidel, sealhulgas pakkuda 
soodustusi, nt avalike arutelude algatamisel või ürituste korraldamisel 
registreeritutele teabe edastamist.

25. Leppeosalised pakuvad oma haldusorgani tasandil stiimuleid, et 
edendada käesoleva kokkuleppe raames registreerimist.
Parlamendi pakutavate stiimulite hulgas võib olla registreerimise sidumine 
Euroopa Parlamendi valdustele, selle liikmetele ja töötajatele veelgi 
lihtsama juurdepääsu andmisega; luba korraldada parlamendi valdustes 
üritusi või olla nende kaasvõõrustaja; teabe lihtsam edastamine, mis 

                                               
4 See menetlus toimub institutsiooni enda vastutusel.
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hõlmab ka konkreetseid meililiste; osalemine sõnavõtjana 
parlamendikomisjonide kuulamistel ja institutsioonipoolne patrooniks 
olemine.
Komisjoni puhul võivad need stiimulid sisaldada meetmeid seoses teabe 
edastamisega registreeritutele avalike konsultatsioonide algatamisel, 
ekspertide rühmade ja muude nõuandvate organitega seotud meetmeid, 
konkreetseid meililiste või institutsioonipoolset patrooniks olemist.

Leppeosalised annavad registreeritutele teada konkreetsetest 

registreeritutele pakutavatest stiimulitest. 
24. Leppeosalised korraldavad vajalikke koolituse ja sisemise teabevahetuse 
projekte, et teavitada oma liikmeid ja töötajaid registrist ja kaebemenetlusest.

26. Leppeosalised korraldavad jätkuvalt vajalikke koolituse ja sisemise 

teabevahetuse projekte, et teavitada oma liikmeid ja töötajaid registrist ning

hoiatus- ja kaebemenetlustest. 
25. Leppeosalised võtavad asjakohaseid meetmeid, et anda väljapoole teavet 
registri kohta ja propageerida selle kasutust.

27. Leppeosalised võtavad jätkuvalt asjakohaseid meetmeid, et anda 
väljapoole teavet registri kohta ja propageerida selle kasutamist.

26. Registri andmebaasist avaldatakse Euroopa veebilehel regulaarselt teatud 
hulk põhiandmeid, mis on kättesaadavad kasutajasõbraliku otsingumootori 
kaudu. Andmebaasi avalik infosisu on taotluse esitamisel kättesaadav 
elektroonilisel, masinloetaval kujul.

28. Registri andmebaasist avaldatakse Euroopa veebilehel regulaarselt teatud 

hulk põhiandmeid, mis on kättesaadavad kasutajasõbraliku otsingumootori 

kaudu. Andmebaasi avalik infosisu on taotluse esitamisel kättesaadav 

elektroonilisel, masinloetaval kujul. 

27. Pärast konsulteerimist sidusrühmadega esitavad Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Komisjoni peasekretärid registri toimimise kohta aastaaruande 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastutavatele asepresidentidele.

29. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid esitavad

registri toimimise kohta aastaaruande Euroopa Parlamendi ja Euroopa 

Komisjoni vastutavatele asepresidentidele. Aastaaruandes esitatakse 

faktilist teavet registri, selle sisu ja arengu kohta ning see avaldatakse igal 

aastal eelneva kalendriaasta kohta. 

VIII. Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed
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30. Käitumisjuhendi rikkumise korral tuleb kohaldada hoiatusteateid ja 

kaebusi ning nendega tegeletakse IV lisas sätestatud menetluste kohaselt. 

31. Hoiatusmehhanism on (läbipaistvusregistri ühissekretariaadi 

teostatavaid) kvaliteedikontrolle täiendav vahend ja kontrollimenetluse 

teine tasand. Igaüks võib hoiatusteate anda seoses (tahtmatute) faktiliste 

vigadega registreeritute esitatud andmetes või seoses asjakohatute 

registreerimistega. 

32. Kontrollimenetluse kolmandal tasandil võib igaüks esitada ametliku 

kaebuse, kui on kindlaks tehtud, et registreerija on tahtlikult 

käitumisjuhendit rikkunud. Kaebusi tuleb põhjendada käitumisjuhendi 

oletatavat rikkumist käsitlevate kaalukate asjaoludega.

Kui registreeritud või nende esindajad on käitumisjuhendit rikkunud, toob 

see pärast läbipaistvusregistri ühissekretariaadi teostatud uurimist ning 

järgides nõuetekohaselt proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtteid, 

kaasa IV lisas sätestatud meetmete kohaldamise.

33. Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaat on selliste menetluste käigus 

täheldanud korduvat koostööst keeldumist ja/või korduvat sobimatut 

käitumist ja/või tõsist rikkumist, kustutatakse asjaomase registreeritu 

registrikanne teatavaks ajavahemikuks (1–2 aastat) ning sellise meetme 

kohta tehakse registrisse avalik märge.
VIII. Teiste institutsioonide ja organite kaasamine Teiste institutsioonide ja organite kaasamine

28. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kutsutakse registriga ühinema. Teisi ELi 
institutsioone, organeid ja ameteid ergutatakse kasutama seda süsteemi 
võrdlusvahendina oma suhtluses organisatsioonide ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatega, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.

34. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kutsutakse registriga ühinema. Teisi ELi 
institutsioone, organeid ja ameteid ergutatakse kasutama seda süsteemi 
võrdlusvahendina oma suhtluses organisatsioonide ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatega, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.
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IX. Lõppsätted X. Lõppsätted

29. Üleminek osapoolte olemasolevalt registritelt uuele ühisele registrile 
toimub kaheteistkuulise üleminekuaja jooksul alates ühise registri 
käivitumise päevast. Käesoleval ajal kummaski süsteemis registreeritud 
organisatsioonidel ja üksikisikutel palutakse oma registreeringut ühises 
süsteemis uuendada.

välja jäetud 

Ühise registri käivitumisel
- on registreeritutel võimalik kanda oma olemasolev registreering üle 

ühisesse registrisse vabalt valitud kuupäeval, kuid hiljemalt oma 
Euroopa Komisjoni registrikande uuendamise päeval või neil, kes on 
registreeritud üksnes Euroopa Parlamendi juures, hiljemalt 
kaheteistkuulise perioodi möödumisel registri käivitamisest;

- on uue registrikande tegemine või olemasolevate andmete 
ajakohastamine võimalik üksnes ühises registris.

välja jäetud

30. Ühine register vaadatakse läbi hiljemalt kahe aasta möödumisel selle 
käivitamisest.

35. Ühine register vaadatakse uuesti läbi 2017. aastal.

36. Käesolev kokkulepe jõustub kahekümnendal päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kokkulepet kohaldatakse hiljemalt 

1. jaanuarist 2015. Nimetatud kuupäeval juba registreeritud üksustel 

palutakse uute nõuete täitmiseks oma registreeringut muuta kolme kuu 

jooksul pärast uutest sätetest teatamist. 
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I lisa

Kehtiv tekst Kavandatavad muudatused
Jaod Kirjeldus/märkused Jaod Kirjeldus/märkused

I. Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest 
isikust ettevõtjatest konsultandid

I. Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest 
isikust ettevõtjatest konsultandid

Alajagu Konsultatsioonifirmad Firmad, kes tegutsevad lepingu alusel sellistes 
valdkondades nagu lobitöö, edendamine, avalikud 
suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu Konsultatsioonifirmad Firmad, kes tegutsevad klientidega sõlmitud
lepingu alusel sellistes valdkondades nagu 
propageerimine, lobitöö, edendamine, avalikud 
suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu Õigusbürood Õigusbürood, kes tegutsevad lepingu alusel sellistes 
valdkondades nagu lobitöö, edendamine, avalikud 
suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu Õigusbürood Õigusbürood, kes tegutsevad klientidega sõlmitud
lepingu alusel sellistes valdkondades nagu 
propageerimine, lobitöö, edendamine, avalikud 
suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu Füüsilisest isikust 
ettevõtjatest 
konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid või 
juristid, kes tegutsevad lepingu alusel sellistes 
valdkondades nagu lobitöö, edendamine, avalikud 
suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu Füüsilisest isikust 
ettevõtjatest 
konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid või 
juristid, kes tegutsevad klientidega sõlmitud 
lepingu alusel sellistes valdkondades nagu 
propageerimine, lobitöö, edendamine, avalikud 
suhted ja suhted riigiasutustega. Ükski üksus, mis 
hõlmab rohkem kui ühte isikut, ei peaks end 
selles alajaos registreerima. 

II. Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud II. Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / 
ettevõtjate ühendused / kutseliidud 

Alajagu Äriühingud ja 
kontsernid

Äriühingud või kontsernid (juriidilise isiku 
staatusega või ilma) asutusesiseste üksustega, kes 
tegutsevad oma huvides sellistes valdkondades 
nagu lobitöö, edendamine, avalikud suhted ja 
suhted riigi asutustega.

Alajagu Äriühingud ja 
kontsernid

Äriühingud või kontsernid (juriidilise isiku 
staatusega või ilma) asutusesiseste üksustega, kes 
tegutsevad oma huvides sellistes valdkondades 
nagu propageerimine, lobitöö, edendamine, 
avalikud suhted ja suhted riigi asutustega.

Alajagu Äri- ja kutseliidud Alajagu Äriliidud ja ettevõtjate 
ühendused

Üksused (nii kasumit taotlevad kui ka 
mittetaotlevad üksused), mis esindavad kasumit 
taotlevaid äriühinguid või segakontserne ja -
platvorme.

Alajagu Ametiühingud Alajagu Ametiühingud ja 
kutseliidud

Üksikisikute või kutsealade huvirühmade 
esindajad.

Alajagu Muud samalaadsed Alajagu Muud samalaadsed 
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organisatsioonid organisatsioonid, 
sealhulgas ürituste 
korraldamisega 
tegelevad (kasumit 
taotlevad või 
mittetaotlevad) 
üksused, huvidega 
seotud meedia või 
teadusuuringutest 
lähtuvad üksused, mis 
on seotud isikliku 
kasumi taotlemise 
huvidega, ad-hoc 
koalitsioonid ja 
ajutised struktuurid 
(kasumit taotleva 
liikmesusega).

III. Valitsusvälised organisatsioonid III. Valitsusvälised organisatsioonid

Alajagu Valitsusvälised 
organisatsioonid, 
platvormid ja 
võrgustikud ja muud 
sellised 
organisatsioonid

Mittetulundusorganisatsioonid (juriidilise isiku 
staatusega või ilma), kes ei sõltu riigiasutustest, 
parteidest või äriühingutest. Sealhulgas 
sihtasutused, heategevusorganisatsioonid jms.

Alajagu Valitsusvälised 
organisatsioonid, 
platvormid ja 
võrgustikud ja muud 
sellised 
organisatsioonid, ad-
hoc koalitsioonid ja 
ajutised struktuurid

Mittetulundusorganisatsioonid (juriidilise isiku 
staatusega või ilma), kes ei sõltu riigiasutustest või 
äriühingutest. Sealhulgas sihtasutused, 
heategevusorganisatsioonid jms.
Mis tahes üksus, mille liikmesus hõlmab kasumit 
taotlevaid elemente, peab end registreerima II 
jaos.

IV. Mõttekojad, teadusasutused ja 
akadeemilised asutused

IV. Mõttekojad, teadusasutused ja 
akadeemilised asutused

Alajagu Mõttekojad ja 
teadusasutused

Spetsialiseerunud mõttekojad ja teadusasutused, kes 
käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja 
poliitikavaldkondi.

Alajagu Mõttekojad ja 
teadusasutused

jääb muutmata

Alajagu Akadeemilised asutused Asutused, mille põhieesmärk on hariduse andmine, 
kuid mis käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja 
poliitikavaldkondi.

Alajagu Akadeemilised 
asutused 

jääb muutmata

V. Kirikuid ja usukogudusi esindavad 
organisatsioonid

NB! Kirikuid endid register ei hõlma. V. Kirikuid ja usukogudusi esindavad 
organisatsioonid

jääb muutmata

Alajagu Kirikuid ja usukogudusi Juriidilised isikud, bürood või võrgustikud, kelle Alajagu Kirikuid ja usukogudusi jääb muutmata
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esindavad 
organisatsioonid

ülesanne on oma liikmeid esindada. esindavad 
organisatsioonid

VI. Kohalikke, piirkondlikke ja 
munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, 

muud avalik-õiguslikud või avalikku ja 
erasektorit ühendavad üksused jne

NB! Riigiasutusi endid register ei hõlma. VI. Kohalikke, piirkondlikke ja 
munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, 
muud avalik-õiguslikud või avalikku ja 
erasektorit ühendavad üksused jne

välja jäetud

Alajagu Piirkondlikud 
esindusstruktuurid 

Piirkondadelt endilt registreerimist ei eeldata, 
kuid nende esindusstruktuurid võivad end soovi 
korral registreerida. 

Alajagu Kohalikud, 
piirkondlikud ja 
munitsipaalasutused 
(piirkondlikul tasandil)

Juriidilised isikud, esindused, liidud või 
võrgustikud, kelle ülesanne on esindada kohalikke, 
piirkondlikke ja munitsipaalasutusi (piirkondlikul 
tasandil).

Alajagu Kohalikud ja 
munitsipaalasutused 
(piirkondlikul tasandil)

Esindused, liidud või võrgustikud, kelle ülesanne 
on esindada kohalikke ja munitsipaalasutusi 
(piirkondlikul tasandil).

Alajagu Avalik-õiguslike 
piirkondlike / 
piirkondliku tasandi 
asutuste liidud 

Alajagu Muud avalik-õiguslikud 
või avalikku ja 
erasektorit ühendavad 
üksused jne

Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit 
ühendavad organisatsioonid.

Alajagu Muud seaduse alusel 
loodud avalik-
õiguslikud või avalikku 
ja erasektorit 
ühendavad üksused, 
mille eesmärk on 
tegutseda avalikes 
huvides.

jääb muutmata
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II lisa

Kehtiv tekst Kavandatavad muudatused
Registreerijate esitatav teave Registreerijate esitatav teave

I. ÜLD- JA PÕHITEAVE I. ÜLD- JA PÕHITEAVE

– organisatsiooni nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, 
veebileht;

a) organisatsiooni nimi, peakorteri aadress ning olemasolu korral aadress 
Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis, telefoninumber, e-posti
aadress, veebisait;

– a) andmed isiku kohta, kes seaduslikult vastutab organisatsiooni eest, ja b) 
organisatsiooni direktori või juhtiva osaniku nimi või vajaduse korral 
peamine kontaktisik registriga hõlmatava tegevusega seoses; nende isikute 
nimed, kellele taotletakse läbipääsulubasid Euroopa Parlamendi 
hoonetesse1;

b) isiku nimi, kes seaduslikult vastutab organisatsiooni eest, ja 
organisatsiooni direktori või juhtiva osaniku nimi või vajaduse korral 
peamine kontaktisik registriga hõlmatava tegevusega seoses (st ELi 
asjade osakonna juhataja); nende isikute nimed, kellel on Euroopa 
Parlamendi hoonete läbipääsuluba5;

– registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute (liikmed, 
töötajad jne) arv;

c) registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute (liikmed, 
töötajad jne) arv; kõik isikud, kellel on EP hoonete läbipääsuluba, 
peaksid kajastuma arvestuses järgmise nelja ajalise osakaalu alusel: 25 
%, 50 %, 75 % või 75 % täisajaga tegevusest;

– eesmärgid/valdkond – huvivaldkonnad – tegevused – riigid, kus 
tegutsetakse – osalus võrgustikes – registri kohaldamisalasse kuuluv 
üldteave;

d) eesmärgid/valdkond – huvivaldkonnad – organisatsiooni tegevused –
riigid, kus tegutsetakse – osalus võrgustikes – registri kohaldamisalasse 
kuuluv üldteave;

– vajaduse korral liikmete arv (üksikisikud ja organisatsioonid). e) liikmesus ja vajaduse korral liikmete arv (üksikisikud ja organisatsioonid). 

II. ASJAOMANE TEAVE II. ASJAOMANE TEAVE

                                               
1 Seda teavet palutakse registreerijatelt registreerimisprotsessi lõpus, et esitada see Euroopa Parlamendile. Nende üksikisikute nimed, kellele 
läbipääsuload anti, lisatakse Euroopa Parlamendi ajakohastuste ja teabe alusel automaatselt süsteemi pärast Euroopa Parlamendi otsust lubade 
andmise kohta. Registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust Euroopa Parlamendi läbipääsuloale.
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A. TEGEVUS A. REGISTRI KOHALDAMISALASSE KUULUV TEGEVUS

Peamiste õigusaktide ettepanekud, millega seoses eelnenud aastal rakendati 
läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvat registreerija tegevust.

Konkreetsed üksikasjad ja andmed tuleks esitada peamiste seadusandlike 
ettepanekute või poliitikavaldkondade kohta, mis on hõlmatud registreerija 
registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega – osutada võib ka muule 
konkreetsele tegevusele, näiteks üritustele või avaldamistele.
B. SEOSED ELi INSTITUTSIOONIDEGA

a) liikmesus komisjonides, kõrgetasemelistes töörühmades, 
nõuandekomiteedes, ekspertide rühmades, muudes ELi toetatavates 
struktuurides ja platvormides jne;
b) liikmesus või osalemine Euroopa Parlamendi laiendatud töörühmades 
või tööstusfoorumites jne.

B. FINANTSTEAVE C. KÕNEALUSE TEGEVUSEGA SEOTUD FINANTSTEAVE

Kõik esitatavad finantsnäitajad peaksid hõlmama kogu tegevusaastat, 
tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale alates registreerimise või 
registrikande uuendamise kuupäevast.

a) sobiliku tegevuse aastase kulu hinnang. Finantsnäitajad peaksid 
hõlmama kogu tegevusaastat, tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale 
alates registreerimise või registrikande uuendamise kuupäevast;

Topeltarvestus ei ole välistatud. 
Konsultatsioonifirmade/õigusbüroode/füüsilisest isikust ettevõtjatest 
konsultantide poolt finantsandmete esitamine oma klientide kohta (nimekiri 
ja raamistik) ei vabasta neid kliente nende kohustusest lisada need 
lepingulised tegevused oma deklaratsiooni, et vältida nende esitatud 
kulutuste alahindamist.

b) nende rahaliste vahendite suurus ja allikas, mis on saadud ELi 
institutsioonidelt viimasel lõpetatud finantsaastal alates registreerimise või 
registrikande uuendamise kuupäevast ning mis kajastavad Euroopa 
finantsläbipaistvuse süsteemis1 esitatud summat.

Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest isikust ettevõtjatest 
konsultandid (I lisa I jagu): tuleb esitada andmed käibe kohta seoses 
tegevusega, mis kuulub registri kohaldamisalasse, ning klientide osakaal
järgmise raamistiku alusel:

2.  Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest isikust ettevõtjatest 
konsultandid (I lisa I jagu) peaksid esitama:
a) kõik kliendid, kes on seotud sobiliku tegevusega, mis on järjestatud 
esindustegevuse vahemiku suuruse alusel (vt allpool esitatud raamistikku);
b) käibe seoses tegevusega, mis kuulub registri kohaldamisalasse, ning 
klientide osakaalu järgmise raamistiku alusel:

                                               
1 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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Käive eurodes Vahemiku suurus eurodes Esindustegevuse aastakäive eurodes
(I lisa I jagu)

Esindustegevuse vahemiku suurus 
kliendi kohta eurodes
(I lisa I jagu)

0 – 499 999 50 000 0 – 100 000 0 – 10 000

10 000 – 25 000

25 000 – 50 000

50 000  – 100 000

100 000 - 200 000 

> 200 000

500 000 – 1 000 000 100 000 100 000– 499 999

> 1 000 000 250 000 500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c) topeltarvestus ei ole välistatud. Järelikult 
konsultatsioonifirmade/õigusbüroode/füüsilisest isikust ettevõtjatest 
konsultantide poolt finantsandmete esitamine oma klientide kohta 
(nimekiri ja raamistik) ei vabasta neid kliente nende kohustusest lisada 
need lepingulised tegevused oma deklaratsiooni, et vältida nende esitatud 
kulutuste alahindamist.

Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud (I lisa II jagu): tuleb 
esitada hinnangulised kulud seoses tegevusega, mis kuulub registri 
kohaldamisalasse.

3. Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud (I lisa II jagu) peaksid 
esitama:
üksikasjalikud andmed käibe kohta seoses tegevusega, mis kuulub 
registri kohaldamisalasse, alates madalaimast summast, milleks on < 
10 000.

Valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad, teadusasutused ja 
akadeemilised asutused – kirikuid ja usukogudusi esindavad 
organisatsioonid – kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi
esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja 
erasektorit ühendavad üksused jne (I lisa III–VI jagu): tuleb esitada kogu 
eelarve koos põhiliste rahastusallikate jaotusega.

4. Valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad, teadusasutused ja 
akadeemilised asutused – kirikuid ja usukogudusi esindavad 
organisatsioonid – avalik-õiguslikke piirkondliku tasandi asutusi
esindavad registreeritud organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või 
avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne (I lisa III–VI jagu) 
peaksid esitama: 
a) organisatsiooni kogueelarve;
b) rahaliste vahendite põhiliste suuruste ja allikate jaotuse.

Lisaks kõigile registreerijatele: nende rahaliste vahendite suurus ja allikas, välja jäetud
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mis on saadud ELi institutsioonidelt registreerimisele või registreeringu 
uuendamisele eelnenud eelarveaastal.
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III lisa

Kehtiv tekst Kavandatavad muudatused
Käitumisjuhend Käitumisjuhend

Leppeosalised on seisukohal, et kõik registreeritud või 
registreerimata ning ühekordsete või mitmekordsete 
esindusülesannetega üksused, kes tegutsevad nendega koostoimes, 
peaksid käituma käesoleva käitumisjuhendi sätete kohaselt.

Suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste 
töötajatega kohustuvad registreeritud:

Suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste 
töötajatega kohustuvad üksused:

a) teatama alati oma nime ja üksuse või üksused, kelle heaks nad 
töötavad või keda esindavad; teatama huvidest, eesmärkidest või 
edendatavatest eesmärkidest ja vajaduse korral esitama nende klientide 
või liikmete andmed, keda nad esindavad;

a) teatama alati oma nime ja identifitseerimiskoodi ning üksuse või 
üksused, kelle heaks nad töötavad või keda esindavad; teatama 
huvidest, eesmärkidest või edendatavatest eesmärkidest ja vajaduse 
korral esitama nende klientide või liikmete andmed, keda nad 
esindavad;

b) mitte hankima ega üritama hankida teavet või otsust ebaausal teel 
või surveavalduse või sobimatu käitumisega;

jääb muutmata

c) mitte viitama kolmandate isikutega suheldes ametlikule suhtele ELi 
või selle institutsioonidega ega omistama oma registreerimisele vale 
tähendust eesmärgiga eksitada kolmandaid isikuid või ELi ametnikke 
või teisi töötajaid;

c) mitte viitama kolmandate isikutega suheldes ametlikule suhtele ELi 
või selle institutsioonidega ega omistama oma registreerimisele vale 
tähendust eesmärgiga eksitada kolmandaid isikuid või ELi ametnikke 
või teisi töötajaid ega kasutama selgesõnalise loata ELi 
institutsioonide logosid;

d) tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel 
registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse raames, on neile 
teadaolevalt täielik, ajakohastatud ega ole eksitav;

d) tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel 
registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse raames, on neile 
teadaolevalt täielik, ajakohastatud ega ole eksitav; aktsepteerima, et 
kogu esitatav teave vaadatakse läbi, ning nõustuma tegema koostööd 
täiendava teabe ja ajakohastuste esitamise alaste haldusnõuete 
korral;
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e) mitte müüma kolmandatele isikutele ELi institutsioonidelt saadud 
dokumentide koopiaid;

jääb muutmata

f) üldiselt järgima kõiki Euroopa institutsioonide kehtestatud 
eeskirju, juhendeid ja häid juhtimistavasid ning vältima nende 
rakendamise ja kohaldamise mis tahes takistusi;

f) mitte õhutama ELi institutsioonide liikmeid, ELi ametnikke või teisi 
töötajaid, või nende liikmete assistente või praktikante rikkuma nende 
suhtes kohaldatavaid käitumiseeskirju ja -standardeid;

g) mitte õhutama ELi institutsioonide liikmeid, ELi ametnikke või teisi 
töötajaid, või nende liikmete assistente või praktikante rikkuma nende 
suhtes kohaldatavaid käitumiseeskirju ja -standardeid;

g) palgates endisi ELi ametnikke või teisi töötajaid või ELi 
institutsioonide liikmete assistente või praktikante, austama nende 
töötajate kohustust järgida nende suhtes kohaldatavaid eeskirju ja 
konfidentsiaalsusnõudeid;

h) palgates endisi ELi ametnikke või teisi töötajaid või ELi 
institutsioonide liikmete assistente või praktikante, austama nende 
töötajate kohustust järgida nende suhtes kohaldatavaid eeskirju ja 
konfidentsiaalsusnõudeid;
i) saama enne Euroopa Parlamendi liikme kaaskonda määratud 
isikuga lepingulise või töösuhte loomist heakskiidu Euroopa 
Parlamendi asjaomaselt liikmelt või asjaomastelt liikmetelt;

h) järgima eeskirju, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni endiste liikmete õiguste ja kohustuste kohta;

j) järgima eeskirju, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni endiste liikmete õiguste ja kohustuste kohta;

i) teavitama neid, keda nad esindavad, oma kohustustest ELi 
institutsioonide suhtes.

k) teavitama neid, keda nad esindavad, oma kohustustest ELi 
institutsioonide suhtes.

Üksusi esindavad või nende heaks töötavad üksikisikud, kes on 
Euroopa Parlamendi juures registreeritud eesmärgiga, et neile saaks 
väljastada isikliku, mitte edasiantava läbipääsuloa Euroopa Parlamendi
ruumidesse, on kohustatud:

Üksusi esindavad või nende heaks töötavad üksikisikud, kes on 
Euroopa Parlamendi juures registreeritud eesmärgiga, et neile saaks 
väljastada isikliku, mitte edasiantava Euroopa Parlamendi ruumide
läbipääsuloa, on kohustatud:
l) pöörama tähelepanu sellele, et nad kannavad Euroopa Parlamendi 
hoonetes läbipääsuluba kogu aeg nähtavalt;

j) täpselt järgima Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 9 ja X lisas, 
samuti I lisa artikli 2 teises lõigus sätestatut;

m) täpselt järgima kohaldatavat Euroopa Parlamendi kodukorda;

k) neile Euroopa Parlamendi kodukorra I lisa artikli 2 kontekstis 
antud abi deklareerima sellekohases registris;

n) aktsepteerima, et mis tahes otsus taotluse kohta saada Euroopa 
Parlamendi läbipääsuluba kuulub Euroopa Parlamendi 
ainupädevusse ning see ei ole registrisse kandmise automaatne 
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tagajärg.
l) võimaliku huvide konflikti vältimiseks saama enne Euroopa 
Parlamendi liikme assistendiga lepingulise või töösuhte loomist 
heakskiidu asjaomaselt parlamendiliikmelt või -liikmetelt ning 
seejärel deklareerima selle registris.

välja jäetud
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IV lisa (peaaegu täielikult muudetud)

Hoiatusteadete menetlus ning kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus

I HOIATUSTEATED

Igaüks võib esitada registris sisalduva teabe ja kehtetute registreeringute kohta hoiatusteate 
läbipaistvusregistri ühissekretariaadile registri veebisaidil esitatud standardse kontaktvormi alusel.

Registrisse kantud teabe kohta hoiatusteadete esitamise korral käsitatakse neid väidetena käitumisjuhendi 
punkti d1 rikkumise kohta. Asjaomasel registreeritul palutakse teavet vastavalt ajakohastada ja/või esitada 
läbipaistvusregistri ühissekretariaadile selgitusi. Kui asjaomane registreeritu ei tee koostööd, võib 
kohaldada käesoleva lisa lõpus esitatud meetmete tabelis kirjeldatud meetmeid (read 2–4). 

II KAEBUSED

1. etapp: kaebuse esitamine

1. Igaüks võib esitada kaebuse läbipaistvusregistri ühissekretariaadile, täites registri veebisaidil 
esitatud standardvormi.  Kõnealune vorm hõlmab järgmist teavet: 

a) registreeritu, kelle kohta on kaebus esitatud; 
b) kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed; 
c) kaebuse üksikasjad, sealhulgas võimalikud dokumendid või muud materjalid, mis põhjendavad kaebust, 
teave selle kohta, kas kaebuse esitajale on väidetavalt tekitatud kahju ning kas on tegemist 
käitumisjuhendi tahtliku rikkumisega.  

Anonüümseid kaebusi arvesse ei võeta.

2. Kaebuses tuuakse ära käitumisjuhendi sätted, mida kaebuse esitaja väitel on rikutud. Kaebuse, mille 
aluseks oleva rikkumise puhul on läbipaistvusregistri ühissekretariaat kohe alguses teinud 
kindlaks selle tahtmatuse, võib liigitada ümber „hoiatusteateks”.

3. Juhendit kohaldatakse eranditult huvirühmade esindajate ja ELi institutsioonide vaheliste suhete suhtes 
ning seda ei saa kasutada kolmandate isikute või registreeritute vaheliste suhete reguleerimiseks.

2. etapp: lubatavus

4. Kaebuse saamise korral teeb läbipaistvusregistri ühissekretariaat järgmist:

a) esitab viie tööpäeva jooksul kaebuse esitajale kinnituse kaebuse kättesaamise kohta;
b) kontrollib, kas kaebus kuulub läbipaistvusregistri kohaldamisalasse, nagu on kirjeldatud registreeritute 
käitumisjuhendis ja eespool esitatud 1. etapis;
c) kontrollib kaebuse põhjendamiseks esitatud tõendeid, olgu need dokumentide, muude materjalide või 
isiklike avalduste kujul; põhimõtteliselt peaks mis tahes tõendusmaterjal olema saadud registreeritult 
endalt, kelle kohta on kaebus esitatud,  kolmanda isiku poolt väljastatud dokumendist või avalikult 

                                               
1

Nimetatud punktis d nõutakse, et registreeritud peavad suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste 
töötajatega ,,tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse raames, 
on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ega ole eksitav”.
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kättesaadavatest allikatest. Üksnes kaebuse esitaja poolseid väärtushinnanguid tõendiks pidada ei saa;
d) otsustab eespool esitatud esialgsete kontrollide alusel kaebuse lubatavuse üle.

5. Kui kaebust ei peeta lubatavaks, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult, tuues ära otsuse 
põhjendused.

6. Kui kaebust peetakse lubatavaks, teavitatakse otsusest  ja allpool kirjeldatud järgitavast menetlusest nii 
kaebuse esitajat kui ka asjaomast registreeritut.

3. etapp: lubatava kaebuse menetlemine – kontrollimine ja esialgsed meetmed 

7. Asjaomast registreeritut teavitatakse kaebuse sisust ja klauslist (klauslitest), mida on väidetavalt 
rikutud, ning samal ajal palutakse tal esitada 20 tööpäeva jooksul selgitused, argumendid või muud teda 
toetavad elemendid. Vastuse toetuseks võib kutseala esindusorganisatsioon esitada samaks tähtajaks ka 
memorandumi, eelkõige reguleeritud kutsealade või organisatsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse 
kutsealast käitumisjuhendit.

8. Reageerimisel punktis 7 osutatud tähtaja ületamisega kaasneb asjaomase registreeritu registris oleku 
ajutine peatamine kuni koostöö jätkamiseni.

9. Läbipaistvusregistri ühissekretariaat kontrollib kogu teavet, mida uurimismenetluse käigus 

kogutakse, ning võib otsustada kuulata ära registreeritu, kelle suhtes on kaebus esitatud, või 
kaebuse esitaja.

11. Kui esitatud materjali kontrollimine näitab, et kaebus ei ole põhjendatud, teavitab läbipaistvusregistri 
ühissekretariaat sellest otsusest mõlemat osapoolt  ja esitab otsuse põhjused. 

12. Kui kaebus on põhjendatud, peatatakse ajutiselt registreeritu registris olek probleemiga tegelemiseks 
meetmete võtmiseni (vt allpool esitatud punkte 13–17) ning tema suhtes võib kohaldada täiendavaid 
meetmeid, sealhulgas registrist kustutamine ja vajaduse korral Euroopa Parlamendi mis tahes läbipääsuloa 
äravõtmine (vt 5. etappi või allpool esitatud meetmete tabeli ridu 2–4), eelkõige koostöö mittetegemise 
korral.

4. etapp: lubatava kaebuse menetlemine – lahendus

13. Kui kaebus on põhjendatud ja probleemsed küsimused tuvastatud, võtab läbipaistvusregistri
ühissekretariaat koostöös asjaomase registreerituga kõik vajalikud meetmed probleemiga (probleemidega) 
tegelemiseks ja selle (nende) lahendamiseks. 

14. Kui registreeritu teeb koostööd, tuleks üksikjuhtumi põhiselt näha probleemi lahendamiseks ette piisav 
aeg. Kui aga registreeritu ei tee koostööd ka pärast täiendava 20 tööpäevase tähtaja möödumist (vt punkti 
7 esialgse tähtaja kohta), kohaldatakse rikkumismeetmeid (vt 5. etapi punkte 19–21 või allpool esitatud 
meetmete tabeli ridu 2–4).

15. Kui on tuvastatud probleemi võimalik lahendus ja registreeritu teeb koostööd niisuguse lahenduse 
elluviimiseks, aktiveeritakse  registreeritu registrikanne taas ja kaebus suletakse. Otsusest ja selle 
põhjustest teavitatakse nii kaebuse esitajat kui ka asjaomast registreeritut.

16. Kui on tuvastatud probleemi võimalik lahendus ja registreeritu ei tee koostööd niisuguse lahenduse 
elluviimiseks, registreeritu registrikanne kustutatakse (vt allpool esitatud meetmete tabeli ridu 2 ja 3). 
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Otsusest ja selle põhjustest teavitatakse nii kaebuse esitajat kui ka asjaomast registreeritut.

17. Kui probleemi võimalik lahendus nõuab kolmandate isikute või riiklike haldusasutuste poolset otsust, 
lükatakse lõpliku otsuse tegemine seniks edasi.  

5. etapp: lubatava kaebuse menetlemine – käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad 
meetmed 

18. Asjaomase registreeritu poolt koheste paranduste tegemise korral esitatakse nii kaebuse esitajatele kui 
ka registreeritule kirjalik asjaolude ja nende paranduste kinnitus (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 
1).

19. Kui asjaomane registreeritu ei ole võtnud meetmeid kehtestatud tähtaegade jooksul (vt punkte 7 ja 14), 
kaasneb sellega registrikande kustutamine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 2) ja  registreeringuga 
seotud mis tahes stiimulitele juurdepääsu kaotamine.

20. Sobimatu käitumise tuvastamise korral kustutakse registreeritu registrikanne (vt allpool esitatud 
meetmete tabeli rida 3) ja ta kaotab juurdepääsu registreeringuga seotud mis tahes stiimulitele.

21. Kui koostöö tegemisest keeldumist või sobimatut käitumist peetakse korduvaks ja tahtlikuks või kui 
on tuvastatud tõsine rikkumine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 4), võtavad Euroopa 
Parlamendi pädevad teenistused ja Euroopa Komisjoni pädevad talitused (läbipaistvusregistri 
ühissekretariaat) ühiselt vastu otsuse keelata uuesti registreerimine teatavaks ajavahemikuks (1–2 
aastat juhtumi raskusastmest sõltuvalt) ning seda otsust võivad uuesti kontrollida kõnealuste 
institutsioonide peasekretärid.

22. Mis tahes vastuvõetud meetmetest (vt punkte 18–22 või meetmete tabeli ridu 1–4) teavitatakse 
asjaomast registreeritut ja kaebuse esitajat.

23. Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaadi vastuvõetud meetmega kaasneb registrikande pikaajaline 
kustutamine (vt meetmete tabeli rida 4), võib asjaomane registreeritu 20 tööpäeva jooksul pärast 
teavitamist esitada institutsioonide peasekretäridele põhjendatud taotluse niisuguse meetme uuesti 
kontrollimiseks. 20 päeva pikkuse tähtaja möödudes või pärast seda, kui peasekretärid on võtnud vastu 
lõpliku otsuse, teavitatakse sellest pädevaid Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidente ning meetme 
kohta esitatakse registris avalik märge.

24. Kui teatavaks ajavahemikuks kehtestatud uuesti registreerimise keeld hõlmab huvirühma esindajana 
Euroopa Parlamendi läbipääsuloa taotlemise võimaluse äravõtmist, esitab Euroopa Parlamendi peasekretär 
ettepaneku kvestorite kogule, kellel palutaks anda luba võtta kohaldatavaks ajavahemikuks ära asjaomase 
isiku vastav läbipääsuluba.

25. Läbipaistvusregistri ühissekretariaat järgib oma käesoleva menetluse alusel kohaldatavaid meetmeid 
käsitlevates otsustes  nõuetekohaselt proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtteid. See tegutseb Euroopa 
Komisjoni peasekretariaadis üksuse juhataja koordineerimisel ning allub Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni peasekretäridele, keda hoitakse asjadega nõuetekohaselt kursis. 
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Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavate meetmete tabel
Rikkumise liik (numbrid osutavad 

eespool mainitud punktidele)
Meede Meetme avaldamine 

registris
EP läbipääsuloa 
äravõtmise 
ametlik otsus 

1 Rikkumine, kohe parandatud (18) Kirjalik teade, milles 
kinnitatakse asjaolusid 
ja nende parandamist

Ei Ei

21 Läbipaistvusregistri ühissekretariaadiga 
koostöö tegemisest keeldumine (19)

Registrikande 
kustutamine ja 
Euroopa Parlamendi 
läbipääsuloa 
deaktiveerimine

Ei Ei 

31 Sobimatu käitumine (20) Registrikande 
kustutamine ja 
Euroopa Parlamendi 
läbipääsuloa 
deaktiveerimine

Ei Ei

4 Korduv koostöö tegemisest keeldumine 
ja/või korduv sobimatu käitumine (21–
22) ja/või tõsine rikkumine

a) registrikande 
kustutamine 1 aastaks 
ja Euroopa Parlamendi 
läbipääsuloa ametlik 
äravõtmine 
(akrediteeritud 
huvirühma 
esindajana);
b) registrikande 
kustutamine 2 aastaks 
ja EP läbipääsuloa 
ametlik äravõtmine 
(akrediteeritud 
huvirühma esindajana)

Jah, institutsioonide 
peasekretäride otsuse 
alusel

Jah, kvestorite 
kogu otsuse alusel

                                               
1 Eespool esitatud juhtumite 2 ja 3 korral oleks asjaomasel registreeritul võimalik end uuesti registreerida, kui registrikande
kustutamiseni viinud järeldusi on võetud arvesse.
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SELETUSKIRI

Asepresident Rainer WIELANDi 19. detsembri 2013. aasta kiri president Martin SCHULZile

Austatud president

12. detsembril 2013. aastal viis koos komisjoniga läbipaistvusregistri läbivaatamiseks 
moodustatud institutsioonidevaheline kõrgetasemeline töörühm lõpule oma konsulteerimised 
vastavalt juhatuse poolt 10. juunil 2013. aastal antud mandaadile. 

Töörühma esimehena on mul hea meel anda juhatusele sellest aru ning esitada 
läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe järelduste ja muudatuste 
projektid, mida tervikuna toetasid töörühma liikmed ühehäälselt. Hr Ehrenhauser, kes 
fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmena osales töörühmas vaatlejana, jäi erapooletuks. 

Sisuliselt koosneb kokkulepitud pakett, mille ametlikuks osaks on ka käesolev kiri ja esildatud 
resolutsiooni sisu, põhiliselt kolmest punktist: 

 registri senise edu tunnustamine; 
 Euroopa Parlamendi niisuguse pühendumuse kinnitamine, mis seisneb tulevikus 

kohustusliku registri loomises;
 konkreetsed ettepanekud praeguse süsteemi parandamiseks, mis tulenevad komisjoniga 

töörühmas peetud aruteludest.

Läbipaistvusregistri toimimise kontrollimisel tundsid töörühma liikmed heameelt edusammude 
üle, mida on registri puhul viimasel kahel aastal tehtud asjaomaste huvirühmade esindajate 
hõlmamise osas, kusjuures praeguste hinnangute kohaselt on hõlmatud 75 % kõikidest 
ettevõtlusega seotud üksustest ja ligikaudu 60 % valitsusvälistest organisatsioonidest, mis 
tegutsevad Brüsselis. Siiski tunnistasid nad vajadust tõhustada veelgi registri toimimist ja 
kvaliteeti kaks aastat pärast selle loomist, eelkõige seoses registreerimisnõuete endi ja nende 
jälgimisega.

Seoses tulevikus kohustusliku läbipaistvusregistri loomisega leiti mõlema institutsiooni 
õigusteenistuse/-talituse õiguslike arvamuste alusel, et praegune Eurooa Liidu õigus ei taga 
kindlat õiguslikku alust lobistide kohustuslikuks registreerimiseks. 

Veenduti, et kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 298 lõiget 2 kohaldatakse üksnes ELi 
halduse suhtes, ei hõlmaks see liidu institutsioonide liikmeid ega seadusandlikku tegevust. Teisest 
küljest pakub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 352 õigusliku aluse, kuid järgitav 
seadusandlik menetlus nõuab nõukogu ühehäälsust ja üksnes Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Keerulist olukorda arvesse võttes on töörühma EP liikmed veendunud, et Euroopa Parlamendi 
seisukohaga, milles uuritakse läbipaistvusregistri läbivaatamist käsitlevat ettepanekut, tuleks lisaks oma 
varasemate kohustusliku registri kasutuselevõttu nõudvate otsuste kinnitamisele ja uuendamisele 
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sõnastada tugevalt ka ootus, et komisjon edendaks poliitilisi meetmeid, mille eesmärk on luuda uus 
õiguslik alus, mis on kohustusliku registri kasutuselevõtuks Euroopa Liidu lepingu artikliga 352 
võrreldes asjakohasem.

Kui komisjon ei suuda seda eesmärki saavutada, tuleks EP resolutsioonis paluda tal esitada 2016. 
aasta lõpuks ettepanek võtta kasutusele kohustuslik register, mis toetuks praegu olemasolevale 
õiguslikule alusele. Igal juhul tuleks ette näha läbipaistvusregistri täiendav hindamine hiljemalt 
enne 2017. aasta lõppu.

Seniks teeb töörühm ettepaneku võtta kasutusele mitu olulist stimuleerivat meedet, et suurendada 
läbipaistvusregistri vastuvõetavust ja motiveerida veelgi arvukaid üksusi end registreerima. 

Komisjoni seisukohast võiksid niisugused stiimulid hõlmata järgmist:

 meetmed seoses teabe edastamisega registreeritutele avalike konsultatsioonide 
algatamisel; 

 ekspertide rühmade ja muude nõuandvate organitega seotud meetmed; 
 konkreetsed meililistid või institutsiooni patrooniks olemine. 

Töörühm tundis heameelt komisjoni avalduse üle võtta tulevikus oma sihipärase konsulteerimise 
eesmärkidel arvesse üksnes registreeritud organisatsioone.

Euroopa Parlamendi seisukohast võiksid sellised stimuleerivad meetmed hõlmata muu hulgas 
registreerimise sidumist järgmisega:

 veelgi lihtsam juurdepääs EP valdustele, selle liikmetele ja töötajatele; 
 luba korraldada selle valdustes üritusi või olla nende kaasvõõrustaja; 
 teabe lihtsam edastamine, mis hõlmab ka konkreetseid meililiste; 
 osalemine sõnavõtjatena parlamendikomisjonide kuulamistel;
 institutsiooni patrooniks olemine.

Sellest seiskohast vaadatuna võiksid kontaktid organisatsioonidega, mis on registreerimiseks 
sobilikud, kuid ei ole registreeritud, olla piiratud määrani, mis on vajalik aluslepingute ja 
õigusriigi põhimõtete järgimiseks, ning haldusteenistustele võiks teha ülesandeks sellele vastavalt 
tegutseda.

Sooviksin toonitada, et niisuguseid stimuleerivaid meetmeid toetades võtavad juhatuse liikmed 
kohustuse teha hiljem juhatuse kehtivates otsustes vastavad muudatused1. Läbivaatamist võivad 
vajada ka muud haldusalased eeskirjad. 

                                               
1 Potentsiaalselt muudetavad juhatuse otsused hõlmavad järgmist:
– Euroopa Parlamendi patrooniks olemise eeskiri (juhatuse 9. juuni 1997. aasta otsus, mida on muudetud 15. aprillil 
2013);
– Euroopa Parlamendi ametnike ja teenistujate kohustusi käsitlev juhend (juhatuse 7. juuli 2008. aasta otsus);
– ohutuseeskiri (juhatuse poolt kinnitatud 3. mai 2004. aasta otsusega);
– avalike kuulamiste eeskiri (juhatuse 18. juuni 2003. aasta otsus, mida on viimati muudetud 19. novembril 2012);
– Euroopa Parlamendi ruumide parlamendivälise kasutamise eeskiri (juhatuse 14. märtsi 2000. aasta otsus).
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Lõpetuseks teevad töörühma EP liikmed juhatusele ettepaneku paluda põhiseaduskomisjonil 
(AFCO) koostada selle toetatavate  institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepanekute 
alusel raport läbipaistvusregistri läbivaatamise kohta, võttes aluseks kodukorra artikli 127  
institutsioonidevaheliste kokkulepete kohta, et esitada see raport täiskogule enne praeguse 
ametiaja lõppu, et tagada selle jõustumine uuel ametiajal. 

Lisaks institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepanekute kajastamisele tuleks niisuguses 
raportis pöörata muude küsimuste hulgas erilist tähelepanu sellele, et leida  tulevast 
kohustuslikku registrit oodates ja seda ette valmistades elujõuline ja üldiselt vastuvõetav 
määratlus niisugustele endiselt määratlemata õiguslikele terminitele nagu „huvirühmade 
esindajad” ja „sobimatu käitumine”. Samast seiskohast vaadatuna tuleb ühtlasi tegeleda teatavaid 
reguleeritud kutsealasid (st juriste) hõlmavaid konfidentsiaalsuseeskirju käsitlevate siseriiklike 
õigusaktide võimalike kokkusobimatustega, võttes arvesse asjaolu, et töörühm kiitis heaks 
esimehe pakutud üleminekulahenduse, mis vajab täiendavat kontrollimist.

Kokkuvõtteks esitab töörühm juhatusele oma mandaadi kohaselt lisatud üksikasjalikud 
läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe teksti muudatuste projektid. 
Juhatusel palutakse nüüd võtta vajalikud meetmed, et viia võimalikult kiiresti lõpule 
institutsioonidevahelise kokkuleppe läbivaatamisprotsess, mille eesmärk on parandada registri 
toimimist ja suurendada selle rolli pikas perspektiivis.


