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EESSÕNA

Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva
käitumisjuhendi (Euroopa Parlamendi kodukorra I lisa) artikli 7 lõike 6 kohaselt
avaldab nõuandekomitee aastaaruande oma töö kohta.

Nõuandekomitee poolt 7. veebruaril 2017 vastu võetud aastaaruandes käsitletakse
nõuandekomitee tegevust 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2016.
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Kokkuvõte

Käesolevas aruandes käsitletakse parlamendiliikmete käitumise küsimustega
tegeleva nõuandekomitee tegevust ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini
2016.

Kõnealusel aastal esines märkimisväärselt rohkem presidendi pöördumisi komitee
poole. Komiteel tuli uurida kaheksat võimalikku käitumisjuhendi rikkumist, millega
oli seotud kokku üksteist parlamendiliiget, seevastu 2015. aastal oli selliseid
juhtumeid viis. Lisaks käsitles komitee presidendi poolt otse esitatud käitumisjuhendi
tõlgendamise küsimust. Komitee kogemuste hulka lisandus seega juhtumite
lahendamisi kogu aasta vältel.

Nagu varasematel aastatelgi pidas komitee oluliseks optimaalse teenuse osutamist
parlamendiliikmetele, jälgides, et käitumisjuhendit hoolikalt täidetaks, kuid
halduskoormus jääks seejuures võimalikult väikeseks. Sellega seoses pidas komitee
eriti oluliseks käitumisjuhendi ulatuslikumat tutvustamist. Tuleb rõhutada, et
komitee suurendas veelgi oma tutvustamistegevuse rahvusvahelist mõõdet, et
Euroopa Parlamendi parimad tavad parlamentaarse tegevuse eetika ja läbipaistvuse
valdkonnas oleksid väljaspool institutsiooni rohkem tuntud ja tunnustatud.

Pädev haldusüksus (presidentuuri peadirektoraadi parlamendiliikmete haldusüksus)
jätkas kõigi parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide
usaldusväärsuse kontrollimist vastavalt parlamendiliikmete käitumisjuhendi
rakendusmeetmete artiklile 9.

Aasta jooksul esitasid uued parlamendiliikmed 16 uut deklaratsiooni ja 55
parlamendiliiget esitasid 72 muudetud deklaratsiooni vastavalt üldisele
ajakohastamise kohustusele, mida kõik parlamendiliikmed peavad täitma.
Parandatud deklaratsioonid sisaldasid kokku 122 muudatust, st mõnel juhul ei
piirdutud deklaratsiooni muutmisel vaid ühe parandusega.
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1 TAUSTTEAVE

Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitlev
käitumisjuhend (edaspidi „käitumisjuhend“) jõustus
1. jaanuaril 2012.

Käitumisjuhendis on esitatud teatavad juhtpõhimõtted, mida parlamendiliikmed oma
ametiülesannete täitmisel peavad järgima ning millest tähtsaimad on erapooletus,
usaldusväärsus, avatus, hoolikus, ausus, vastutustunne ja parlamendi maine hoidmine.

Muu hulgas on käitumisjuhendis esimest korda sõnaselgelt määratletud huvide konflikt,
samuti juhised, mida parlamendiliikmed peavad viivitamatult järgima, kui esineb
huvide konflikt, olgu see siis reaalne või võimalik, st kui osa üldsusest käsitab seda
huvide konfliktina.

Käitumisjuhendis on sätestatud ka piiravad tingimused endistele parlamendiliikmetele,
kes tegelevad lobitööga või täidavad esindusülesandeid.

Eelkõige on aga käitumisjuhendiga kasutusele võetud üksikasjalik majanduslike huvide
deklaratsioon, mille kõik parlamendiliikmed peavad isiklikul vastutusel esitama enne
Euroopa Parlamendi valimistele järgneva esimese osaistungjärgu lõppu (või koosseisu
ametiajal 30 päeva jooksul pärast parlamendiliikme ametisse asumist). Kõigist
deklaratsiooni mõjutavatest muudatustest peab parlamendiliige teatama muudatuse
tekkimisele järgneva kuu lõpuks.

Deklareerimiskohustusi täiendati käitumisjuhendi rakendusmeetmetega, mis jõustusid
1. juulil 2013. Rakendusmeetmete kohaselt tuleb parlamendiliikmetel teatada oma
osalemisest kolmandate isikute korraldatud üritustel, mille puhul kolmas isik kas
hüvitab nende reisi-, majutus- ja elamiskulud või tasub need kulud otse. Lisaks on
Euroopa Parlamenti ametlikult esindaval parlamendiliikmel
kohustus teavitada parlamendi presidenti kingituse saamisest ja tal tuleb kingitus
parlamendile üle anda.

Kõik eespool kirjeldatud deklareerimiskohustused kajastavad Euroopa Parlamendi
rangeid nõudeid parlamentaarse tegevuse eetika ja läbipaistvuse valdkonnas. Kõik
majanduslike huvide deklaratsioonid, deklaratsioonid kolmandate isikute korraldatud
üritustel osalemise kohta ja ametlike kingituste register on Euroopa Parlamendi
veebisaidil kergesti kättesaadavad.

Parlamendiliikmele, kes on rikkunud käitumisjuhendit või rakenduseeskirju, võib
lõpliku karistuse määrata president. Läbipaistvuse huvides tehakse karistus teatavaks
täiskogu istungil ja avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

2 PARLAMENDILIIKMETE KÄITUMISE KÜSIMUSTEGA TEGELEV

NÕUANDEKOMITEE
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2.1 Koosseis

Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomitee (edaspidi
„nõuandekomitee“) luuakse käitumisjuhendi artikli 7 lõike 1 alusel.

Nõuandekomitee koosseis moodustatakse käitumisjuhendi artikli 7 lõigete 2 ja 3
kohaselt. Nõuandekomiteesse kuulub viis täisliiget, 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.

Komitee täisliikmed, kelle mandaat lõpeb 16. jaanuaril 2017:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Poola),

 Mady DELVAUX (S&D, Luksemburg),

 Sajjad KARIM (ECR, Ühendkuningriik),

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Prantsusmaa) ja

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tšehhi Vabariik).

Parlamendi president nimetab oma ametiaja alguses samuti ametisse nõuandekomitee
asendusliikmed – ühe liikme igast nõuandekomitees esindamata fraktsioonist.

Komitee asendusliikmed, kelle mandaat lõpeb 16. jaanuaril 2017:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Soome),

 Laura FERRARA (EFDD, Itaalia) ja

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgique).

2.2 Eesistuja

Käitumisjuhendi artikli 7 lõike 2 teise lõigu kohaselt täidavad nõuandekomitee
täisliikmed kordamööda kuue kuu jooksul komitee esimehe ülesandeid. Lisaks
võetakse nõuandekomitee kodukorra artikli 3 kohaselt järjekorra kindlaksmääramisel
üldjuhul aluseks nõuandekomitee liikmete fraktsioonide suurus, alustades suurimast.
2016. aastal täitsid seega esimehe ülesandeid järgemööda ja arvestades varasemat
rotatsiooni pr DELVAUX (kuni veebruarini) ja seejärel hr CAVADA (märtsist
augustini). M. Kuna hr MAŠTÁLKA astus septembris ametist tagasi ja pr HÜBNER ei
saanud tol hetkel esimehe kohustusi täita, oli oktoobrist detsembrini uuesti esimehe
ametis pr DELVAUX.

2.3 Koosolekud 2016. aastal
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Nõuandekomitee tuli 2016. aastal kokku kaheksal korral.

Nõuandekomitee koosolekute ajakava 2016

Teisipäev, 26. jaanuar
Teisipäev, 16. veebruar
Teisipäev, 15. märts
Teisipäev, 24. mai
Teisipäev, 12. juuli
Kolmapäev, 12. oktoober1

Esmaspäev, 24. oktoober2

Teisipäev, 6. detsember

2.4 Ülesanded

Nõuandekomitee ülesanded jagunevad kaheks.

 Esiteks annab nõuandekomitee käitumisjuhendi artikli 7 lõike 4 esimese lõigu
kohaselt parlamendiliikmele tema taotluse alusel 30 kalendripäeva jooksul
konfidentsiaalselt suuniseid, kuidas käitumisjuhendi sätteid tõlgendada ja
kohaldada. Taotluse esitanud parlamendiliige võib nõuandekomitee suuniseid
usaldada, mis on hea võimalus õiguskindluse tagamiseks.

 Teiseks hindab nõuandekomitee käitumisjuhendi artikli 7 lõike 4 teise lõigu
kohaselt presidendi taotlusel käitumisjuhendi väidetavaid rikkumisi ja esitab
oma järelduste põhjal presidendile soovituse võimaliku otsuse tegemiseks. Kui
president jõuab nimetatud soovitust arvesse võttes järeldusele, et asjaomane
parlamendiliige on käitumisjuhendit rikkunud, võtab ta pärast parlamendiliikme
ärakuulamist vastu põhjendatud otsuse, millega võidakse määrata karistus, mis
avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil kogu järelejäänud ametiajaks.

2.5 Aasta jooksul tehtud töö

2.5(i) Käitumisjuhendi võimalikud rikkumised

2016. aastal pöördus president nõuandekomitee poole kaheksal korral (eelnenud aastal
viiel korral) seoses käitumisjuhendi võimalike rikkumistega, mis puudutasid kokku
ühtteist parlamendiliiget.

1 Praktilistel korralduslikel põhjustel määrati esialgu 18. oktoobriks kavandatud koosolek varasemaks,
12. oktoobrile.
2 Komitee töövajaduste tõttu korraldati Strasbourgis erakorraline koosolek, mida algselt kalendris ette ei
olnud nähtud.
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Üks pöördumine puudutas kolme parlamendiliiget, kes külastasid kolmandat riiki ja ei
esitanud pärast reisi deklaratsiooni kolmandate isikute korraldatud üritustel osalemise
kohta. Komitee tegi kindlaks, et kõik selle reisi kulud kandis fraktsioon, ning järeldas,
et asjaomased parlamendiliikmed olid vabastatud oma reisi deklareerimise kohustusest
vastavalt käitumisjuhendi rakendusmeetmete artikli 6 lõike 2 neljandale taandele ja
käitumisjuhendi rikkumist ei olnud selle juhtumi puhul toimunud.

Neli pöördumist puudutas parlamendiliikmeid, kes reisisid kolmandasse riiki ja ei
esitanud pärast reisi deklaratsiooni kolmandate isikute korraldatud üritustel osalemise
kohta, kuigi nad olid vastavalt käitumisjuhendi rakendusmeetmete artiklile 6
kohustatud seda tegema, sest nende reisi-, majutus- ja elamiskulud hüvitasid ELi
mittekuuluva riigi ametivõimud. Nende juhtumite puhul jõudis komitee järeldusele, et
parlamendiliikmed on tõepoolest käitumisjuhendit rikkunud, kuid ei soovitanud
lisameetmete võtmist, sest kõik asjaomased parlamendiliikmed esitasid pärast puuduse
avastamist viivitamata nõuetekohaselt täidetud deklaratsiooni ja selgituskirja.

Esines veel üks juhtum, kus parlamendiliige reisis riigi ametivõimude kutsel
kolmandasse riiki ja ei esitanud reisi järel deklaratsiooni. Kuna nõuetekohane
deklaratsioon esitati erakordse hilinemisega, jõudis nõuandekomitee järeldusele, et
asjaomane parlamendiliige on käitumisjuhendit rikkunud.

Üks pöördumine puudutas parlamendiliiget, kelle juhtumit käsitleti Euroopa
Pettustevastase Ameti (OLAF) aruandes. Arvestades asjaolu, et OLAF tegi kindlaks, et
parlamendiliige on toime pannud finantspettusi Euroopa Parlamendi kahjuks, jõudis
komitee järeldusele, et parlamendiliige oli sellega rikkunud käitumisjuhendi artiklis 1
sätestatud juhtpõhimõtteid ja tema käitumine väärib karistust.

Kaheksas juhtum puudutas kahe parlamendiliikme käitumist Euroopa Parlamendis. Ka
selle juhtumi puhul jõudis komitee järeldusele, et käitumine kujutas endast
käitumisjuhendi artikli 1 ja Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 11 rikkumist. Lisaks
soovitas komitee presidendil pöörduda pädevate riiklike õigusasutuste poole.

President palus ka komiteel hinnata üha sagedamini ette tulevat olukorda, kus teatavad
parlamendiliikmed patroneerivad Euroopa Parlamendi hoonetes ärilise suunitlusega
üritusi koostöös kolmandate isikutega, näiteks huvirühmade või
kutseorganisatsioonidega. Komitee esitas presidendile oma hinnangu ja tuletas meelde
deklareerimiskohustusi, mis parlamendiliikmetele seoses majanduslike huvide ja
huvide konfliktidega on pandud, rõhutades samal ajal, et kvestorite ülesanne on jälgida
Euroopa Parlamendi ruumide parlamendivälise kasutamise eeskirja ning Euroopa
Parlamendi ruumides kultuuriürituste ja näituste korraldamise eeskirja täitmist.

2.5(ii)Suunised käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta

2016. aastal sai nõuandekomitee ainult ühe käitumisjuhendi artikli 7 lõike 4 esimese
lõigu kohase taotluse käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta. Samas aitas
nõuandekomitee sekretariaat tavakohaselt paljudel parlamendiliikmetel ja nende
assistentidel käitumisjuhendi ja selle rakendusmeetmete sätteid korrektselt tõlgendada
ja kohaldada, leevendades küsimustele vastamisega võimalikult palju nende
halduskoormust.
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2.5(iii) Käitumisjuhendi tutvustamine väljaspool Euroopa Parlamenti

Ka 2016. aastal jätkas nõuandekomitee pingutusi käitumisjuhendi tutvustamiseks
rahvusvahelisel tasandil.

Pr DELVAUX esindas nõuandekomiteed 30. juunil Euroopa Nõukogu riikide
korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) täiskogu istungil. Ta tutvustas GRECO
esindajatele käitumisjuhendit ning nõuandekomitee ülesandeid ja toimimist.

3 KÄITUMISJUHENDIGA SEOTUD TEGEVUS

3.1 Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimise
kord

Käitumisjuhendi rakendusmeetmete artikliga 9 nähakse ette parlamendiliikmete
majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimise kord. Presidentuuri
peadirektoraadi parlamendiliikmete haldusüksus teostab presidendi nimel üldise
usaldusväärsuse kontrolli, kui on alust arvata, et deklaratsioon sisaldab selgelt ekslikku,
ebaausat, arusaamatut või ebaselget teavet. Parlamendiliikmele jäetakse seejärel
mõistlik ajavahemik reageerimiseks ja deklaratsioonis sisalduva teabe kinnitamiseks
või parandamiseks. Kui täpsustused ei selgita ega lahenda küsimust, võtab president
vastu
otsuse edasise tegevuse kohta kooskõlas käitumisjuhendi artikliga 8.

Kogu aasta vältel vaatas presidentuuri peadirektoraadi parlamendiliikmete haldusüksus
süstemaatiliselt läbi kõik parlamendiliikmete esitatud majanduslike huvide
deklaratsioonid, nii koosseisu ametiajal parlamendiliikme ametisse asunute uued
deklaratsioonid kui ka olemasolevatesse deklaratsioonidesse tehtud parandused.

3.2 Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine ja
ajakohastamine

Vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 lõikele 1 peavad koosseisu ametiajal Euroopa
Parlamendi liikme ametisse asuvad parlamendiliikmed esitama läbipaistvuse huvides
isiklikul vastutusel üksikasjaliku majanduslike huvide deklaratsiooni 30 päeva jooksul
pärast parlamendiliikme ametisse asumist. 2016. aastal esitasid kõik kuusteist ametisse
asunud parlamendiliiget oma majanduslike huvide deklaratsioonid ettenähtud
tähtajaks.

Lisaks on käitumisjuhendi artikli 4 lõikes 1 ette nähtud, et parlamendiliikmed
muudavad oma deklaratsiooni muudatuse tekkimisele järgneva kuu lõpuks. 2016. aastal
esitasid 55 parlamendiliiget presidendile 72 ajakohastatud deklaratsiooni. Kuus
parlamendiliiget ajakohastasid oma deklaratsiooni kaks korda, kaks parlamendiliiget
kolm korda, üks parlamendiliige neli korda ja üks parlamendiliige viis korda.

Ajakohastatud deklaratsioonid sisaldasid kokku 122 muudatust, st mõnel juhul ei
piirdutud deklaratsiooni muutmisel vaid ühe parandusega.
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Kõige rohkem muudeti deklaratsiooni (D), (A) ja (I) osa, milles tehti vastavalt 58, 17
ja 15 muudatust. See kinnitab veelkord varasemate aastate suundumusi.

Alljärgnev joonis näitab kõigi aasta jooksul tehtud muudatuste jagunemist
deklaratsiooni eri osade vahel3.

(A) osa: parlamendiliikme 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 kokku 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.

4 HALDUS

Nõuandekomitee sekretariaadi ülesandeid täidab presidentuuri peadirektoraadi
parlamendiliikmete haldusüksus, kelle peasekretär on määranud käitumisjuhendi
rakendusmeetmete artiklites 2, 3, 4 ja 9 osutatud pädevaks teenistuseks.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

3 Üks parlamendiliige esitas eelnevaga täpselt samasuguse deklaratsiooni – seda üksikjuhtumit joonisel
arvesse võetud ei ole.
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