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1. Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine

Nagu on sätestatud käitumisjuhendi artikli 4 lõikes 1, peavad parlamendiliikmed, kes
asuvad parlamendi teenistusse parlamendi koosseisu ametiajal, esitama oma
deklaratsioonid 30 päeva jooksul. Alates 1. jaanuarist 2014 esitati presidendile 12 uut
deklaratsiooni, kõik neist selleks ettenähtud tähtaja jooksul.

Peale selle nähakse käitumisjuhendi artikli 4 lõikes 1 ette, et parlamendiliikmed
teavitavad „parlamendi presidenti kõigist deklaratsiooni mõjutavatest muudatustest
30 päeva jooksul muudatuse tekkimisest arvates”. Alates 1. jaanuarist 2014 esitas 41
parlamendiliiget presidendile 45 muutunud andmetega ajakohastatud deklaratsiooni.
Erinevust andmetes selgitab asjaolu, et 36 parlamendiliiget esitasid igaüks ühe
parandatud deklaratsiooni ning neli parlamendiliiget muutsid oma deklaratsiooni
andmeid kaks korda.

Ajakohastatud deklaratsioonides tehti kokku 62 muudatust, s.t mõnel juhul ei
piirdutud deklaratsiooni muutmisel vaid ühe parandusega.

Sisu poolest muudeti kõige sagedamini punkte D, A ja I, mille puhul tehti vastavalt
23, 16 ja 9 muudatust.

2. Käsitlemise lõpetamine nelja väidetava käitumisjuhendi rikkumise
juhtumi korral, mille suunas nõuandekomiteesse president Schulz

 Juhtumid, mis puudutavad Aserbaidžaanis presidendivalimisi vaatlemas
käinud parlamendiliikmeid

President esitas oma 5. detsembri 2013. aasta kirjas nõuandekomiteele palve uurida
kõiki individuaalse reisi küsimuse tahke kaheksa parlamendiliikme puhul, kes sõitsid
Aserbaidžaani vaatlema 9. oktoobril 2013 toimunud presidendivalimisi paralleelselt
Euroopa Parlamendi ametliku valimisvaatlusmissiooniga, milleks oli andnud loa
esimeeste konverents.

Pärast presidendi palvet uuris nõuandekomitee väidetavate rikkumiste asjaolusid
kooskõlas käitumisjuhendi artikli 8 lõikega 2. Nõuetekohase menetluse huvides tegi
nõuandekomitee asjaomastele parlamendiliikmetele ettepaneku nad ära kuulata. Kolm
liiget võttis kutse vastu.

Seitsme juhtumi korral jõudis nõuandekomitee järeldusele, et parlamendiliikmed
esitasid deklaratsiooni kolmandate isikute korraldatud üritusel kutse alusel osalemise
kohta hilinenult, alles pärast nõuandekomitee ametliku selgituse taotlemist, mistõttu



nad rikkusid käitumisjuhendit. Kuna rikkumine heastati deklaratsiooni hilisema
esitamisega, võib pidada selle rikkumise tagajärgi vähem tõsisteks.

President järeldas nõuandekomitee soovituste põhjal, et asjaomased seitse liiget
rikkusid käitumisjuhendit, kuid parandasid oma käitumist hiljem ja järgisid lõpuks
juhendit, kuigi hilinenult. Seepärast otsustas president karistust kehtestavat otsust
mitte vastu võtta.

Ühel juhul leidis nõuandekomitee, et parlamendiliige esitas õiged andmed
õigeaegselt, kuid kasutas vale deklaratsiooni vormi, mistõttu käitumisjuhendit ei
rikutud.

Viimase juhtumi puhul jõudis nõuandekomitee järeldusele, et asjaomane
parlamendiliige ei saanud oma sõiduks Aserbaidžaani välisrahastamist ega pidanud
esitama ühtegi reisiga seotud deklaratsiooni ning seega ta käitumisjuhendit ei
rikkunud.

Kahe viimase juhtumi puhul jõudis president nõuandekomitee soovituste põhjal
järeldusele, et asjaomased parlamendiliikmed käitumisjuhendit ei rikkunud.

 Juhtum, mis puudutab parlamendiliiget, kelle assistent esitas kokku 229
muudatusettepanekut, mis jäi märkamata

President esitas oma 16. detsembri 2013. aasta kirjas nõuandekomiteele palve uurida
kõiki asjaolusid seoses juhtumiga, mille puhul ühe parlamendiliikme assistent esitas
kahe parlamendi raporti kohta, mis käsitlesid ELi andmekaitse direktiivi, asjaomase
parlamendiliikme nimel kokku 229 muudatusettepanekut, mis jäi täiesti märkamatuks,
kuni vahejuhtumit kajastati ajakirjanduses.

Pärast presidendi palvet uuris nõuandekomitee väidetava rikkumise asjaolusid ja
kuulas ära asjaomase parlamendiliikme kooskõlas käitumisjuhendi artikli 8 lõikega 2.

Nõuandekomitee jõudis järeldusele, et parlamendiliikme büroo töökorraldus, mis
võimaldas esitada 229 muudatusettepanekut eelpool kirjeldatud viisil, osutab
parlamendiliikme hooletusele ja seega käitumisjuhendi artikli 1 rikkumisele.

President järeldas nõuandekomitee soovituse põhjal, et parlamendiliige rikkus
käitumisjuhendit. Kuna parlamendiliige tunnistas oma vigu ja võttis vajalikke
meetmeid nende kordumise ärahoidmiseks, otsustas president karistust kehtestavat
otsust mitte vastu võtta.


