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Parlamendiliikme majanduslike huvide deklaratsioon
vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra i lisale:

Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitlev käitumisjuhend
deklaratsioon tuleb esitada Euroopa Parlamendi presidendile Euroopa Parlamendi valimistele järgneva esimese osaistungjärgu lõpuks
või koosseisu ametiajal 30 päeva jooksul pärast parlamendi teenistusse asumist ja 30 päeva jooksul arvates muudatuse toimumisest

Perekonnanimi : Toom

Eesnimi : Yana

Mina, allakirjutanu, olles täielikult teadlik Euroopa Parlamendi kodukorrast ja sellele lisatud
Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendist,

kinnitan käesolevaga järgmist.

(A) „Vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 punktile a deklareerin oma ametialase tegevuse
kolme aasta jooksul enne parlamendi teenistusse asumist, samuti samal ajavahemikul osalemise
äriühingute, valitsusväliste organisatsioonide, ühenduste või muude juriidilise isiku staatusega
üksuste juhatuses või haldusnõukogus:”

Tulukategooriad 2Ametikoht või liikmesus 1

1 2 3 4

1. Riigikogu liige X

2.     

3.     

4.     

5.     

1 Ametikoht või liikmesus parlamendi praeguse koosseisu ametiajale eelnenud kolmel aastal. Mitu korda järjest
parlament valitud parlamendiliige peab märkima, et ta oli nendel kolmel aastal Euroopa Parlamendi liige.
2 Regulaarne tulu, mida parlamendiliige seoses deklareeritud ametikoha/liikmesusega saab, liigitatakse ühte
järgmistest kategooriatest:
1. 500–1000 eurot kuus;
2. 1001–5000 eurot kuus (bruto);
3. 5001–10 000 eurot kuus (bruto);
4. üle 10 000 euro kuus (bruto).
Eurost erinevas vääringus sissetulek konverteeritakse ja deklareeritakse eurodes, kasutades deklaratsiooni esitamise
kuupäeval kehtivat vahetuskurssi. Muu tulu, mida parlamendiliige seoses deklareeritud ametikoha/liikmesusega saab,
arvutatakse aastapõhiselt, jagatakse 12-ga ja liigitatakse ühte eespool nimetatud kategooriatest. Kui regulaarse või
muu tulu summa jääb alla 1. kategooria piirmäära, st alla 500 euro kuus (brutoa9, või kui deklareeritud ametikoha,
liikmesuse, tegevuse, osaluse või partnerluse eest tulu ei saada, võib kategooria märkimata jätta.
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(B) „Vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 punktile b ja Euroopa Parlamendi liikmete
põhimääruse rakendusmeetmete artiklile 2 deklareerin igasuguse palga, mida saan seoses
mandaadi täitmisega mõnes teises parlamendis:”3

Mandaat Palgasumma

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) „Vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 punktile c deklareerin regulaarse tasustatud
tegevuse, millega tegelen ametiülesannete täitmisega samal ajal tasustatud töötajana või
füüsilisest isikust ettevõtjana:”

Tulukategooriad 2Tegevus

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete artiklile 2 (ELT C 159, 13.7.2009, C.1.)
tuleb märkida palga täpne summa.
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(D)  „Vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 punktile d deklareerin oma osalemise äriühingute,
valitsusväliste organisatsioonide, ühenduste või muude juriidilise isiku staatusega üksuste
juhatuses või haldusnõukogus ning igasuguse muu parlamendivälise tasustatud või tasustamata
tegevuse:”

Tulukategooriad 2Liikmesus või tegevus

1 2 3 4

1. MTÜ Eesti Keskerakond, juhatuse liige     

2. MTÜ IPIC, juhatuse liige     

3. SA Tallinna Vene Muuseum, nôukogu liige     

4. SA Tallinna Vene Lütseum, nôukogu liige     

5.     

(E) „Vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 punktile e deklareerin muu parlamendivälise
ajutise tasustatud tegevuse (sh kirjutamine, loengupidamine või eksperditegevus) juhul, kui selle
eest saadud tasu on kalendriaastal kokku suurem kui 5000 eurot:”

Tulukategooriad 2Ajutine tegevus, kui selle eest saadud tasu on
kalendriaastal suurem kui 5000 eurot

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F) „Vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 punktile f deklareerin osaluse äriühingus või
partnerluse, kui see võib avaldada mõju avalikule sektorile või kui see annab mulle võimaluse
märkimisväärselt mõjutada kõnealuse üksuse tegevust:”

Tulukategooriad 2Osalus äriühingus
või partnerlus, mis
võib avaldada mõju
avalikule sektorile

Osalus äriühingus, mis
annab märkimisväärse
mõjuvõimu 1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G)  Deklareerin igasuguse rahalise toetuse ja toetuse personali või ainelisel kujul, mida ma lisaks
Euroopa Parlamendi eraldistele saan seoses oma poliitilise tegevusega kolmandatelt isikutelt, kelle
andmed avalikustatakse:

1. Rahaline toetus:

(*) Andja:

2. Toetus personali kujul:

(*) Andja:

3. Toetus ainelisel kujul:

(*) Andja:

(*) Asjaomas(t)e kolmanda(te) isiku(te) andmed.

(H) Deklareerin igasuguse muu majandusliku huvi, mis võib mõjutada minu ametiülesannete
täitmist:

Majanduslik huvi:

1.

2.

3.
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(I)  Lisateave, mille soovin avaldada:

Kuupäev: 10/06/2014 Allkiri:
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DEKLARATSIOONIS ESITATUD ANDMETE ÕIGSUSE EEST VASTUTAB
PARLAMENDILIIGE AINUISIKULISELT. DEKLARATSIOONI TULEB AJAKOHASTADA

IGA KORD, KUI PARLAMENDILIIKME ANDMED MUUTUVAD, VASTAVALT
EUROOPA PARLAMENDI LIIKMETE KÄITUMISJUHENDI ARTIKLILE 4.

Deklaratsioon avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

SAATA E-POSTI TEEL AADRESSIL: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

SEEJÄREL PALUN SAATA ALLKIRJASTATUD ORIGINAAL AADRESSIL:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Juriidiline märkus: Parlamendiliikmete haldusüksus on vastutav töötleja määruse (EÜ) nr 45/2001 (EÜT L 8,
12.1.2001, lk 1) ja neid eeskirju rakendava juhatuse 22. juuni 2005. aasta otsuse (ELT C 308, 6.12.2005, lk 1)
tähenduses.


