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EUROOPA PARLAMENDI LIIKMETE MAJANDUSLIKKE HUVE JA 
HUVIDE KONFLIKTI KÄSITLEVA KÄITUMISJUHENDI 

RAKENDUSMEETMED 
 

JUHATUSE OTSUS 
 

15. aprill 2013 
 
 
Peatükid: 
 

1. Parlamenti ametlikult esindades vastu võetud kingitused 
2. Kutsed kolmandate isikute korraldatud üritustele 
3. Järelevalve kord 
4. Lõppsätted 

 
 
 
EUROOPA PARLAMENDI JUHATUS, 
 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorda, eriti selle artikli 9 lõiget 1, 
 
võttes arvesse kodukorra I lisa (edaspidi „käitumisjuhend”), eelkõige selle artikli 5 
lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 9, 
 
 
ning arvestades järgmist: 
 
(1) Käitumisjuhendi artikli 5 lõikega 2 lubatakse parlamendiliikmetel Euroopa 

Parlamenti ametlikult esindades võtta vastu kingitusi ja anda seejärel üle 
kingitused, mille väärtus ületab artikli 5 lõikes 1 sätestatud piirmäära. 

 
(2) Kooskõlas käitumisjuhendi artikli 5 lõikega 2 tuleb määrata kindlaks kord, 

kuidas parlamendiliikmed annavad parlamendi presidendile üle kingitused, mis 
nad on saanud Euroopa Parlamenti ametlikult esindades. 

 
(3) Tuleks näha ette võimalus, et nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 

parlamendi president otsustada, et kingituse vastu võtnud parlamendiliige võib 
kingituse ajutiselt endale jätta. 

 
(4) Kunstilise või kultuurilise väärtusega kingitusi peaks olema võimalik Euroopa 

Parlamendi ruumides eksponeerida. 
 
(5) Parlamendiliikmetel, kes on heas usus vastu võtnud kingituse, mille väärtus 

osutub käitumisjuhendi artikli 5 lõikes 1 sätestatud piirmäärast suuremaks, peaks 
olema võimalus rikkumine heastada kingituse üleandmisega presidendile. 

 
(6) Käesolevaid meetmeid peaks olema võimalik kohaldada ka nende 

parlamendiliikmete suhtes, kes täidavad teatavaid ülesandeid fraktsioonide 
nimel. 
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(7) Läbipaistvuse tagamiseks tuleks kingitused kanda avalikkusele ligipääsetavasse 

registrisse. 
 
(8) On vaja määrata kindlaks käitumisjuhendi artikli 5 lõike 3 kohaldamisala ning 

läbipaistvuse tagamise eeskirjad juhul, kui parlamendiliikmete reisi-, majutus- ja 
elamiskulud hüvitab või sellised kulud katab kolmas isik, kui parlamendiliige 
osaleb kutse alusel ja oma ametiülesannete täitmisel kolmanda isiku korraldatud 
üritusel.  

 
(9) Käitumisjuhendi üks üldeesmärk on tagada, et parlamendiliikmed teatavad 

osalemisest mis tahes üritusel, mille puhul on olemas teatav oht, et neid 
võidakse nende ametiülesannete täitmisel ebakohaselt mõjutada. 

 
(10) Parlamendiliikmete ebakohase mõjutamise ohtu nende ametiülesannete täitmisel 

saab põhimõtteliselt välistada juhul, kui kulud kandev kolmas isik esindab 
avalikke või muid sarnaseid huve. Tuleks koostada avalikke või muid sarnaseid 
huve esindavate kolmandate isikute nimekiri, tuginedes Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Komisjoni kokkuleppele läbipaistvusregistri loomise kohta 
organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika 
kujundamise ja rakendamisega1. Nimekirja tuleb nimetatud kokkuleppe 
muutmise korral vastavalt ajakohastada. 

 
(11) Läbipaistvuse tagamiseks kooskõlas käitumisjuhendi artikli 5 lõikega 3 peaksid 

parlamendiliikmed deklareerima osalemise kolmanda isiku korraldatud üritusel 
rakendusmeetmetes sätestatud tähtaja jooksul. 

 
(12) Kooskõlas käitumisjuhendi artikliga 9 tuleb kehtestada kontrollimise kord; 
 
 
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVAD RAKENDUSMEETMED. 

 
 
 
 
 

1. peatükk 
 

PARLAMENTI AMETLIKULT ESINDADES SAADUD KINGITUSED 
 

 
 

Artikkel 1 
 

Mõisted ja reguleerimisala 
 
1. Käitumisjuhendi artikli 5 lõike 2 tähenduses: 
 

                                                 
1 ELT L 191, 22.7.2011, lk 29. 
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a) on kingitus iga eraldi ühest või enamast osast koosnev materiaalne objekt, 
mille andja on teataval puhul üle andnud parlamendiliikmele; 

 
b) parlamendiliige esindab ametlikult Euroopa Parlamenti, kui ta 

 
– täidab mõnda kodukorra artiklis 19 märgitud ülesannet või 

 
– vastavalt kodukorra artikli 20 lõikele 4 esindab presidendi nimel 

parlamenti rahvusvahelistes suhetes või ametlikel üritustel või 
 

– esindab komisjoni või parlamentidevahelist delegatsiooni ametlikul 
lähetusel, milleks on loa andnud esimeeste konverents või juhatus. 

 
2. Käesolevat peatükki kohaldatakse ka parlamendiliikmete suhtes, kes täidavad 

lõike 1 punktis b nimetatud ülesannetega sarnaseid ülesandeid fraktsioonis, kes 
avaldatud otsusega on võtnud endale kohustuse käsitada rakendusmeetmeid 
siduvana. 

 
 

Artikkel 2 
 

Parlamendiliikme teatamine kingitusest, kingituste üleandmine ja säilitamine 
 
1. Iga artikli 1 kohaselt Euroopa Parlamenti ametlikult esindav parlamendiliige 

teavitab parlamendi presidenti kingituse saamise kuupäevale järgneva kuu 
viimaseks päevaks kingituse saamisest ja täpsustab kingituse andja nime, 
vastuvõtmise kuupäeva ja oma ametiülesanded, mille täitmisel ta kingituse sai, 
esitab kingituse kirjelduse ning märgib selle hinnangulise väärtuse. Teabe 
esitamiseks kasutatakse I lisa vormi. 

 
2. Parlamendi presidendi nimel teavitab pädev teenistus parlamendiliiget, kuhu 

kingitus üle anda vastavalt käitumisjuhendi artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
parlamendiliikme kohustusele. 

 
3. Erandkorras võib parlamendiliige kingituse endale jätta, kui selle väärtus on 

parlamendiliikme hinnangul alla käitumisjuhendi artikli 5 lõike 1 sätestatud 
piirmäära ja kingitusel ei ole selget mittemateriaalset väärtust Euroopa 
Parlamendile. Sellisel juhul saab kingitusest parlamendiliikme omand. Kahtluse 
korral võib parlamendiliige paluda kingituse väärtust hinnata pädeval teenistusel, 
kes vajaduse korral võib kasutada sõltumatu eksperdi abi. 

 
4. Kui pädeva teenistuse hinnangul ületab kingituse väärtus käitumisjuhendi artikli 5 

lõikes 1 sätestatud piirmäära, kohaldatakse rakendusmeetmete artiklit 3. 
 
 

Artikkel 3 
 

Kingituste hoidmine ja eksponeerimine 
 
1. Kingitusi haldab pädev teenistus. 
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2. Kingitusi hoitakse Euroopa Parlamendi ruumides. 
 
3. Erandina lõikest 2 eksponeeritakse kunstilise või kultuurilise väärtusega kingitusi 

parlamendi presidendi otsusel kvestorite soovituse alusel pärast kunstikomisjoni 
arvamuse saamist sobivas kohas Euroopa Parlamendi ruumides. 

 
4. Erandina lõikest 2 ja kingituse saanud parlamendiliikme kirjaliku taotluse korral 

võib president nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel otsustada, et parlamendiliige 
võib kingitust eksponeerida oma büroos parlamendi ruumides seni, kuni ta täidab 
ametiülesandeid, millega seoses ta kingituse sai. 

 
5. Kvestorid võivad juhendada pädevat teenistust küsimuses, kuidas kasutada 

parlamendi omandisse kuuluvaid kingitusi. Parlamendiliikmetel on õigus osaleda 
avalikel pakkumistel, mis korraldatakse nende kingituste müümiseks. 

 
 

Artikkel 4 
 

Kingituste register 
 
1. Pädev teenistus peab registrit Euroopa Parlamendi omandisse kuuluvate kingituste 

kohta. 
 
2. Register peab sisaldama kogu teavet, mis esitatakse vastavalt artikli 2 lõikele 1. 

Register peab sisaldama ka fotot kingitusest ja selle väljapaneku korral tuleb ära 
märkida koht, kus seda eksponeeritakse kooskõlas artikli 3 lõigetega 3 ja 4. 
Registrit ajakohastatakse vastavalt artikli 3 lõike 5 kohaselt antud juhistele. 

 
3. Register avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil lihtsalt ligipääsetaval kujul. 
 
 

Artikkel 5 
 

Parandusklausel 
 
Kui parlamendiliige, kes on kingituse heas usus vastu võtnud, saab teada, et selle 
väärtus ületab käitumisjuhendi artikli 5 lõikes 1 sätestatud piirmäära, teatab ta sellest 
viivitamatult kooskõlas rakendusmeetmete artikli 2 lõikega 1 ning annab kingituse üle 
pädevale teenistusele, kui tal ei ole viisakuse tõttu võimalik seda andjale tagastada. 
 
 

2. peatükk 
 

KUTSED KOLMANDATE ISIKUTE KORRALDATUD ÜRITUSTELE 
 
 

Artikkel 6 
 

Reguleerimisala 
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1. Parlamendiliikmed teatavad oma osalemisest kolmandate isikute korraldatud 

üritustel, mille puhul kolmas isik kas hüvitab nende reisi-, majutus- ja elamiskulud 
või tasub need kulud otse. 

 
2. Kolmandate isikute korraldatud üritustel osalevad parlamendiliikmed vabastatakse 

teavitamiskohustusest, kui kulud kattev või hüvitav kolmas isik kuulub ühte 
järgmistest kategooriatest: 
 
 Euroopa Liidu institutsioonid, organid, ametid ja agentuurid; 
 tunnustatud rahvusvahelised organisatsioonid (nt Ühinenud Rahvaste 

Organisatsioon ja selle organid, Euroopa Nõukogu); 
 liikmesriikide kesk-, kohalikud, piirkondlikud ja omavalitsusasutused, välja 

arvatud juhul, kui kutsuv asutus tegutseb riigi omandis oleva ettevõtte (nt 
avalike teenuste valdkonnas tegutsev energia- või transpordiettevõte) 
esindajana, nagu on määratletud komisjoni 16. novembri 2006. aasta direktiivi 
2006/111/EÜ (liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste 
finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse 
kohta)2 artikli 2 lõikes b; 

 erakonnad ja sihtasutused, sealhulgas Euroopa tasandi erakonnad ja 
sihtasutused, mida rahastatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi 
reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta)3 alusel, 
välja arvatud nende loodud või toetatavad lobitööga seotud organisatsioonid; 

 sotsiaaldialoogis osalevad sotsiaalpartnerid (ametiühingud, tööandjate liidud 
jne), kui nad täidavad neile aluslepingutega antud rolli; 

 kirikud ja usukogukonnad (eelkõige nende juhtorganid), välja arvatud 
esindused või juriidilised isikud, bürood ja võrgustikud, mis on loodud nende 
esindamiseks suhetes liidu institutsioonidega, ning nende ühendused. 

 
3. Kui reisi-, majutus- või elamiskulusid ei hüvitata, aga tasutakse ainult söögikulud, 

piletihind või muu selline, mille väärtus on alla käitumisjuhendi artikli 5 lõikes 1 
sätestatud piirmäära, teavitamiskohustus ei kehti. 

 
4. Kui juhatus või esimeeste konverents on andnud loa delegatsiooni saatmiseks, 

mille liikmete kulud katab või hüvitab kas osaliselt või täielikult kolmas isik, 
teavitamiskohustus ei kehti. 

 
 

Artikkel 7 
 

Deklaratsioon 
 
1. Artikli 6 lõike 1 kohaselt esitatav deklaratsioon peab sisaldama järgmist teavet: 
 

a) parlamendiliikme kulud katnud või hüvitanud kolmanda isiku nimi, amet ja 
aadress; 

                                                 
2 ELT L 318, 17.11.2006, lk 17. 
3 ELT L 297, 15.11.2003, lk 1. 
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b) kaetud või hüvitatud kulude liik (reisi-, majutus- ja/või elamiskulud) ning kas 

need kaeti või hüvitati täielikult või osaliselt;  
 
c) ürituse olemus ja toimumise koht ning parlamendiliikme osalemise kuupäevad 

ja kestus; 
 
d) ürituse kava. 
 

2. Soovi korral võib parlamendiliige lisada täiendavat teavet. 
 
3.  Deklaratsiooni esitamiseks kasutatakse II lisa vormi. 
 
4. Vastavalt artikli 6 lõikele 1 ja käesolevale artiklile esitatud teave avaldatakse 

Euroopa Parlamendi veebisaidil kergesti kättesaadaval kujul. 
 
 

Artikkel 8 
 

Tähtaeg 
 
Parlamendiliikmed esitavad deklaratsiooni vastavalt artikli 6 lõikele 1 ja artiklile 7 
hiljemalt üritusel osalemise lõppkuupäevale järgneva kuu viimasel päeval.  
 
 
 

3. peatükk 
 

KONTROLLIMISE KORD  
 

Artikkel 9 
 

Kontrollimise kord 
 
Kooskõlas käitumisjuhendi artikliga 4 vastutavad parlamendiliikmed isiklikult 
presidendile täpset teavet sisaldava deklaratsiooni esitamise eest. 
 
Kui on alust arvata, et deklaratsioon sisaldab selgelt ekslikku, ebaausat, arusaamatut 
või ebaselget teavet, hindab pädev teenistus presidendi nimel selguse eesmärgil selle 
üldist usaldusväärsust mõistliku aja jooksul, andes parlamendiliikmele võimaluse 
reageerida. Kui kontrollimine ei selgita ega lahenda küsimust, võtab president vastu 
otsuse edasise tegevuse kohta kooskõlas käitumisjuhendi artikliga 8. 
 
 

4. peatükk 
 

LÕPPSÄTTED 
 

Artikkel 10 
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Jõustumine 
 
Rakendusmeetmed jõustuvad 1. juulil 2013 ja neid kohaldatakse alates sellest 
kuupäevast. 
 
 

Artikkel 11 
 

Rakendamine 
 
Peasekretär tagab rakendusmeetmete elluviimise. Nende tehnilist rakendamist ja 
nende toimimist hinnatakse ühe aasta möödumisel rakendusmeetmete jõustumisest. 
 
 
 


