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EESSÕNA

Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva
käitumisjuhendi (Euroopa Parlamendi kodukorra I lisa) artikli 7 lõikes 6 on sätestatud,
et „nõuandekomitee avaldab aastaaruande oma töö kohta”.

Käesolev aruanne parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva
nõuandekomitee töö kohta hõlmab perioodi 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2013
ning nõuandekomitee võttis selle vastu 11. veebruaril 2014.
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Kokkuvõte

Nõuandekomitee ülesanne on hinnata käitumisjuhendi väidetava rikkumise juhtumeid,
millest president on nõuandekomiteele teatanud, ning anda parlamendiliikmetele
suuniseid käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta. Parlamendiliikmete
taotlused vaadatakse läbi konfidentsiaalselt, suunised antakse 30 päeva jooksul ja
parlamendiliige võib neid suuniseid usaldada.

Märkimisväärseks edusammuks oli uute käitumisjuhendi rakendusmeetmete
jõustumine 1. juulil 2013, mis võeti juhatuse otsusega vastu 15. aprillil 2013. Lisaks
uutele nõuetele sellistest kingitustest teatamisele, mille parlamendiliikmed on saanud
Euroopa Parlamendi ametlikul esindamisel, ning parlamendiliikmete
deklaratsioonidele kolmandate isikute korraldatud üritustel osalemise kohta, kehtestati
rakendusmeetmetega säte parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide
järelevalve kohta.

Järgnenud üldise usaldusväärsuse hindamine, mille viis läbi pädev haldusteenistus, tõi
kaasa selle, et 161 parlamendiliiget selgitas oma majanduslike huvide deklaratsiooni.

Lisaks esitasid 257 parlamendiliiget tavapärase ajakohastamise kohustuse raames 285
ajakohastatud deklaratsiooni. Ajakohastatud deklaratsioonid sisaldasid kokku 447
muudatust, st mõnel juhul ei piirdutud deklaratsiooni muutmisel vaid ühe
parandusega.

President esitas 2013. aasta detsembris nõuandekomiteele üheksa väidetavat
käitumisjuhendi rikkumise juhtu. Käesoleva aruande avaldamise ajal jätkub
nõuandekomitee uurimine ning soovitused presidendile esitatakse enne parlamendi
seitsmenda koosseisu ametiaja lõppu.

Nõuandekomitee 2012. aasta aruande üleskutse parandada läbipaistvusega seotud
teabe nähtavust ja jälgitavust viis ühtse veebilehe „Eetika ja läbipaistvus” loomiseni
Euroopa Parlamendi veebisaidil 2013. aasta novembris.
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1. TAUSTTEAVE

Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhend jõustus 1. jaanuaril 2012.

Peamiste põhimõtetena nähakse selles ette, et parlamendiliikmed peavad oma
ametiülesannete täitmisel lähtuma üksnes avalikust huvist ning olema oma tegevuses
erapooletud, usaldusväärsed, avatud, hoolikad, ausad, vastutustundlikud ja hoidma
Euroopa Parlamendi mainet.

Käitumisjuhendis määratletakse huvide konfliktid ja see, kuidas parlamendiliikmed
peaksid nende puhul toimima, ning see hõlmab näiteks ka eeskirju endiste
parlamendiliikmete ametialase tegevuse kohta.

Käitumisjuhendi kohaselt on parlamendiliikmetel kohustus esitada üksikasjalik
majanduslike huvide deklaratsioon.

Parlamendiliikmetel tuleb deklareerida ka kolmandate isikute korraldatud üritustel
osalemine.

Avalikustamise kohustustes lähtutakse käitumisjuhendi rangetest
läbipaistvuseeskirjadest ja -normidest. Teave, mille parlamendiliikmed oma
deklaratsioonides esitavad, on leitav ka parlamendiliikmete individuaalsetelt
profiililehekülgedelt Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Parlamendiliikmed peavad teatama ka kingitustest, mille nad on saanud Euroopa
Parlamendi ametlikul esindamisel. Teatamine toimub käitumisjuhendi
rakendusmeetmetes sätestatud eeskirjade kohaselt. Kingitused tuleb registreerida
kingituste registris.

Kui parlamendiliige ei pea käitumisjuhendist kinni, võib president määrata talle
sanktsiooni. President teatab sanktsioonist täiskogu istungil ja see avaldatakse
nähtaval kohal parlamendi veebisaidil, kuhu see jääb ametiaja lõpuni.

2. PARLAMENDILIIKMETE KÄITUMISE KÜSIMUSTEGA TEGELEV

NÕUANDEKOMITEE

2.1. Koosseis ja ülesanded

Käitumisjuhendi artikli 7 lõikega 1 loodi parlamendiliikmete käitumise küsimustega
tegelev nõuandekomitee. Vastavalt artikli 7 lõikele 2 kuulub komiteesse „viis liiget,
kelle parlamendi president nimetab oma ametiaja alguses ametisse juhatuse liikmete
ning põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni koordinaatorite hulgast, võttes arvesse
parlamendiliikmete kogemust ja poliitiliste jõudude tasakaalustatud esindatust”.
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Nõuandekomitee liikmed on:

 Carlo CASINI (PPE, Itaalia);

 Evelyn REGNER (S&D, Austria);

 Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Rootsi);

 Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Saksamaa) ja

 Sajjad KARIM (ECR, Ühendkuningriik).

Käitumisjuhendi artikli 7 lõikes 3 on sätestatud, et „parlamendi president nimetab
oma ametiaja alguses samuti ametisse nõuandekomitee asendusliikmed – ühe liikme
igast nõuandekomitees esindamata fraktsioonist”.

Nõuandekomitee asendusliikmed on:

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tšehhi Vabariik) ja

 Francesco Enrico SPERONI (EFD, Itaalia).

Nõuandekomitee ülesanne on hinnata käitumisjuhendi väidetava rikkumise juhtumeid,
millest president on nõuandekomiteele teatanud, ning anda parlamendiliikmetele
suuniseid käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta. Parlamendiliikmete
taotlused vaadatakse läbi konfidentsiaalselt, suunised antakse 30 päeva jooksul ja
parlamendiliige võib neid suuniseid usaldada.

2.2. Esimees

Käitumisjuhendi artikli 7 lõikes 2 on sätestatud, et „nõuandekomitee liikmed täidavad
kordamööda kuue kuu jooksul komitee esimehe ülesandeid”. Nõuandekomitee
otsustas oma avakoosolekul 7. märtsil 2012. aastal, et „järjekorra kindlaksmääramisel
võetakse üldjuhul aluseks nõuandekomitee liikmete fraktsioonide suurus, alustades
suurimast”1.

Ajavahemikul 30. augustist 2012 kuni 19. märtsini 2013 oli nõuandekomitee
esimeheks Evelyn Regner (S&D). Talle järgnes Cecilia Wikström (ALDE) kuni
17. septembrini 2013, mil esimehe kohale asus kuueks kuuks Gerald Häfner
(Verts/ALE).

2.3. Koosolekud 2013. aastal

Nõuandekomitee tuli 2013. aastal kokku kaheksal korral.

1 Nõuandekomitee kodukord, eeskiri 3.
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Nõuandekomitee koosolekute ajakava 2013

Teisipäev, 22. jaanuar
Teisipäev, 19. veebruar
Teisipäev, 19. märts 2

Teisipäev, 23. aprill
Teisipäev, 18. juuni
Teisipäev, 17. september 3

Teisipäev, 15. oktoober
Teisipäev, 17. detsember

17. septembri 2013. aasta koosolekul võttis nõuandekomitee vastu oma 2014. aasta
esimese poole koosolekute ajakava kuni valimisteni.

Nõuandekomitee koosolekute ajakava 2014
(1. poolaasta – Euroopa Parlamendi seitsmenda ametiaja lõpp)

Teisipäev, 21. jaanuar
Teisipäev, 11. veebruar
Teisipäev, 18. märts 4

Teisipäev, 15. aprill

2.4. Aasta jooksul tehtud töö

2013. aasta jooksul teatas president kooskõlas käitumisjuhendi artikli 8 lõikega 1
nõuandekomiteele üheksast juhtumist, mis puudutasid käitumisjuhendi väidetavat
rikkumist.

Kuna ametlik teatamismenetlus toimus detsembris, uurib nõuandekomitee käesoleva
aruande avaldamise ajal endiselt nende väidetavate rikkumiste asjaolusid.
Nõuandekomitee esitab järelduste alusel presidendile soovituse võimaliku otsuse
tegemiseks enne parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõppu.

Lisaks jätkas nõuandekomitee aasta vältel oma püüdlusi parlamendiliikmete
abistamisel käitumisjuhendi õigesti tõlgendamises ja kohaldamises, leevendades
seejuures halduskoormust nii palju kui võimalik.

Eelkõige on ta andnud parlamendiliikmetele juhiseid täies usalduses ning
30 kalendripäeva jooksul kooskõlas käitumisjuhendi artikli 7 lõikega 4. Seeläbi

2 Uus esimees rotatsiooni alusel: Cecilia Wikström (ALDE) vahetas välja Evelyn Regneri (S&D).
3 Uus esimees rotatsiooni alusel: Gerald Häfner (Verts/ALE) vahetas välja Cecilia Wikströmi (ALDE).
4 Uus esimees rotatsiooni alusel: Sajjad Karim (ECR) vahetab välja Gerald Häfner (Verts/ALE).
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kujundab nõuandekomitee välja oma praktika. Nõuandekomitee on veelgi täpsustanud
kriteeriumeid, mille alusel teha kindlaks huvide konflikti tegelik või võimalik
esinemine või mitteesinemine mitut tüüpi olukordades, näiteks juhtumite korral, kus
parlamendiliikmed võõrustavad poliitilisi üritusi, mida muidu korraldavad või mille
eest maksavad kolmandad isikud, või kui parlamendiliikmed saavad kolmandatelt
isikutelt toetust. Nõuandekomitee on andnud parlamendiliikmetele nõu, kuidas täita
sellistes olukordades avaldamiskohustusi ammendaval ja läbipaistval viisil.

Alates nõuandekomitee asutamisest 2012. aasta märtsis on parlamendiliikmetele
antud praktilised suunised kogutud kokku kasutaja juhendisse, mis on kõikides
ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil5.

Käitumisjuhendis sätestatud läbipaistvusnõuded on küll ranged, kuid nõuandekomitee
on püüdnud hoida parlamendiliikmete halduskoormuse võimalikult madala. Alates 1.
juulist 2013 tuleb parlamendiliikmetel, kes soovivad muuta oma majanduslike huvide
deklaratsiooni, täita üksnes vormi need osad, mida nad soovivad ajakohastada, ja
mitte kogu vorm. See on suur samm edasi lihtsama menetluse suunas. Lõpuks peaks
parlamendiliikmetel olema võimalik deklaratsioone täita, allkirjastada ja esitada
elektrooniliselt. Nõuandekomitee on viimase arengu kasuks otsustanud ning see on
saanud presidendi toetuse. Deklaratsioonide elektrooniline täitmine võetakse
eeldatavalt kasutusele pärast 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

Lõpetuseks tervitas nõuandekomitee 9. aprillil 2013 Euroopa Parlamendis Prantsuse
Rahvusassamblee hiljuti ametisse nimetatud eetikanõunikku (déontologue) Noëlle
Lenoiri, kes soovis saada teavet käitumisjuhendi ja nõuandekomitee tegevuse kohta.
Asjaolu, et Lenoiri esimese teabekogumismissiooni valik langes Euroopa Parlamendi
kasuks, näitab selgelt, et meie institutsioon on usaldusväärse ja läbipaistva
valitsemismudeli edendamisel eeskujuks.

3. KÄITUMISJUHENDIGA SEOTUD TEGEVUS

3.1. Käitumisjuhendi rakendusmeetmed

Juhatus võttis käitumisjuhendi rakendusmeetmed vastu 15. aprillil 2013.
Rakendusmeetmed jõustusid 1. juulil 2013 ilma tagasiulatuva mõjuta ning nendes
selgitatakse käitumisjuhendi „kingitusi ja sarnaseid hüvesid” käsitleva artikli 5
reguleerimisala.

Rakendusmeetmetes sätestatakse, et parlamendiliikmetel tuleb presidendile teada anda
igast kingitusest, mille nad on saanud Euroopa Parlamendi ametlikul esindamisel.
Kõik sellised kingitused kuuluvad parlamendi omandisse. Kingitused avaldatakse
kingituste registris, mis sisaldab teavet kingituse vastuvõtja, ametiülesande, millega
seoses ta kingituse sai, kingituse andja ja vastuvõtmise kuupäeva kohta ning kingituse
kirjeldust ja pilti ning kingituse vastuvõtja märget selle hinnangulise väärtuse kohta
(kas rohkem või vähem kui 150 eurot). Kingituste register avaldatakse Euroopa
Parlamendi veebisaidil.

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc
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Samuti sätestatakse rakendusmeetmetes, et parlamendiliikmed peavad teatama oma
osalemisest kolmandate isikute korraldatud üritustel, mille puhul kolmas isik kas
hüvitab nende sõidu-, majutus- ja elamiskulud või tasub need kulud otse. Need
deklaratsioonid avaldatakse iga parlamendiliikme isiklikul leheküljel Euroopa
Parlamendi veebisaidil.

Lisaks nähakse rakendusmeetmetega ette parlamendiliikmete majanduslike huvide
deklaratsioonide järelevalvemenetlus:

„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.”

Euroopa Parlamendi peasekretäri otsusega on seda üldist usaldusväärsust presidendi
nimel kontrollima määratud pädev teenistus presidentuuri peadirektoraadi
parlamendiliikmete haldusüksus.

3.2. Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine

Nagu on sätestatud käitumisjuhendi artikli 4 lõikes 1, peavad parlamendiliikmed, kes
asuvad parlamendi teenistusse parlamendi praeguse koosseisu ametiajal, esitama oma
deklaratsioonid 30 päeva jooksul. 2013. aastal esitati presidendile 28 uut
deklaratsiooni, kõik neist selleks ettenähtud aja 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”.

Aasta jooksul esitasid 257 parlamendiliiget presidendile 285 muutunud andmetega
ajakohastatud deklaratsiooni. Numbrite erinevust põhjendab asjaolu, et
232 parlamendiliiget esitas igaüks ühe muudetud andmetega deklaratsiooni,
23 parlamendiliiget ajakohastas oma deklaratsiooni kaks korda, üks parlamendiliige
ajakohastas oma deklaratsiooni kolmel korral ning üks parlamendiliige ajakohastas
oma deklaratsiooni neljal erineval korral.

Ajakohastatud deklaratsioonid sisaldasid kokku 447 muudatust, st mõnel juhul ei
piirdutud deklaratsiooni muutmisel vaid ühe parandusega.

Mis puudutab muudatuste sisu, siis kõige rohkem muudatusi tehti A, D ja I osades –
vastavalt 199, 103 ja 64 muudatust.

161 deklaratsiooni ajakohastati uue järelevalvemenetluse raames läbi viidud üldise
usaldusväärsuse kontrolli tulemusel, mille käigus 183 parlamendiliikmel paluti
ametlikult oma deklaratsiooni selgitada. Selline nõue esitati, kui deklaratsioon oli
jäetud täiesti tühjaks, kui A osas puudus teave (ametialane tegevus ja liikmelisus
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kolme aasta jooksul enne parlamendi teenistusse asumist) või kui deklaratsioon
sisaldas arusaamatut teavet.

Alljärgnev joonis näitab kõigi aasta jooksul tehtud muudatuste jagunemist
deklaratsiooni eri osade vahel6.
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A B C D E F G H I N/A

Repartition by Section of the modifications made by Members

Number of modifications

Liikmete tehtud muudatuste jaotiste kaupa ümberjagamine
Muudatuste arv

A osa: ametialane tegevus kolme aasta jooksul enne parlamendi teenistusse asumist, samuti samal ajavahemikul
osalemine äriühingute, valitsusväliste organisatsioonide, ühenduste või muude juriidilise isiku staatusega üksuste
juhatuses või haldusnõukogus.
B osa: palk, mida saadakse seoses mandaadi täitmisega mõnes teises parlamendis.
C osa: igasugune tasustatud tegevus, millega parlamendiliige tegeleb ametiülesannete täitmisega samal ajal
tasustatud töötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana.
D osa: liikmelisus äriühingute, valitsusväliste organisatsioonide, ühenduste või muude juriidilise isiku staatusega
üksuste juhatuses või haldusnõukogus ning igasugune muu parlamendiväline tasustatud või tasustamata tegevus.
E osa: muu parlamendiväline ajutine tasustatud tegevus (sh kirjutamine, loengute pidamine või tegutsemine
eksperdina) juhul, kui selle eest saadud tasu on kalendriaastal suurem kui 5000 eurot.
F osa: osalus äriühingus või partnerluses, kui see võib avaldada mõju avalikule sektorile või kui see annab
parlamendiliikmele võimaluse märkimisväärselt mõjutada kõnealuse üksuse tegevust.
G osa: igasugune rahaline, personali või materiaalne toetus, mida parlamendiliige saab lisaks Euroopa Parlamendi
eraldistele seoses oma poliitilise tegevusega kolmandatelt isikutelt, kelle andmed avaldatakse.
H osa: igasugune muu majanduslik huvi, mis võib mõjutada parlamendiliikme ametiülesannete täitmist.
I osa: lisateave, mille parlamendiliige soovib avaldada.

6 16 muudatust on graafikul märgitud mittearvestatuks (N/A). Need puudutavad parlamendiliikmeid,
kes esitasid muudetud deklaratsiooni, mis oli eelmisega identne, ning parlamendiliikmeid, kes esitasid
muudetud deklaratsiooni, mis sisaldas eelmises deklaratsioonis esitatuga sama teavet, kuid teises
keeles.
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4. HALDUS

4.1. Käitumisjuhendi brošüüri avaldamine

Lihtsustamaks käitumisjuhendi kasutamist ning parlamendiliikmete
aruandekohustuste praktilist täitmist, avaldas nõuandekomitee 2013. aastal
käitumisjuhendi brošüüri, mis hõlmab kõiki viitedokumente ja vorme:
 käitumisjuhend;
 käitumisjuhendi rakendusmeetmed;
 käitumisjuhendi kasutaja juhend;
 parlamendiliikmete põhimäärus ja
 käitumisjuhendi deklaratsioonide/teatiste vormid.

4.2. Teemakohane veebisait

Kogu käitumisjuhendit ja nõuandekomitee tegevust hõlmav teave on leitav Euroopa
Parlamendi veebisaidilt, täpsemalt parlamendiliikmetele pühendatud üldleheküljelt7.

Oma 2012. aasta aastaaruandes toonitas nõuandekomitee vajadust parandada
läbipaistvusega seotud teabe sisu, selle olemasolu, nähtavust ja jälgitavust Euroopa
Parlamendi veebisaidil. See viis teemakohase veebisaidi „Eetika ja läbipaistvus”
loomiseni. Tegemist on ühtse kontaktpunktiga, kuhu on koondatud kõik dokumendid
ja teave, mis on seotud mitte üksnes parlamendiliikmetele mõeldud
käitumisjuhendiga, vaid ka Euroopa Parlamendi poliitika kujundamise protsessides
osalevatele üksustele ja organisatsioonidele mõeldud läbipaistvusregistriga,
avalikkuse juurdepääsuga Euroopa Parlamendi dokumentidele ning eeskirjadega,
mida peavad jälgima Euroopa Parlamendi töötajad8.

4.3. Nõuandekomitee sekretariaat

Nõuandekomitee sekretariaadi ülesandeid täidab Brüsselis ja Luksemburgis asuv
presidentuuri peadirektoraadi parlamendiliikmete haldusüksus, kes on
käitumisjuhendi rakendusmeetmete artiklite 2, 3, 4 ja 9 kohaselt pädev teenistus.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Euroopa Parlament
Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee
sekretariaat
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Brüssel
Belgia

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/0081ddfaa4/MEPs.html.
8 http://www.europarlpp.ep.ec/aboutparliament/fr/0060f4f133/%C3%89thique-et-transparence.html.


