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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 parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomitee oma töö
kohta aastaaruande.

Nõuandekomitee aastaaruanne, mis võeti vastu 22. veebruaril 2018, käsitleb komitee
tegevust 1. jaanuarist 31. detsembrini 2017.
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Kokkuvõte

Käesolev aruanne käsitleb parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva
nõuandekomitee tegevust 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2017.

2017. aastal esitati komiteele käsitlemiseks varasemast vähem juhtumeid. Komiteel
paluti uurida nelja võimalikku käitumisjuhendi rikkumist, millega oli seotud kokku
kuus parlamendiliiget. 2016. aastal oli selliseid juhtumeid kaheksa ja need
puudutasid 11 parlamendiliiget.

2017. aastal pöördus nõuandekomitee poole kaks parlamendiliiget, kes palusid
komiteelt nõu käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta. Mõlemal juhul
esitas komitee oma nõuande konfidentsiaalselt ja käitumisjuhendis ette nähtud
tähtaja jooksul.

Nagu varasematelgi aastatel, pidas nõuandekomitee oluliseks parlamendiliikmetele
optimaalse teenuse osutamist, jälgides, et käitumisjuhendit hoolikalt täidetaks, kuid
halduskoormus jääks seejuures võimalikult väikeseks.

Lisaks jätkas pädev haldusüksus (presidentuuri peadirektoraadi parlamendiliikmete
haldusüksus, kes osutab nõuandekomiteele sekretariaaditeenust) aasta jooksul kõigi
parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide usaldusväärsuse
kontrollimist vastavalt parlamendiliikmete käitumisjuhendi rakendusmeetmete
artiklile 9.

Kokku esitasid ametisse astuvad parlamendiliikmed aasta jooksul 31 uut
deklaratsiooni.

Seoses kodukorra üldise läbivaatamisega 13. detsembril 2016 otsustas Euroopa
Parlament, et parlamendiliikmed peaksid oma majanduslike huvide deklaratsiooni
kohandama vastavalt käitumisjuhendi artikli 4 muudatustele hiljemalt kuue kuu
jooksul pärast muudatuste jõustumist, st 16. juuliks 2017. 8. märtsil 2017 saatis
juhatus kõigile parlamendiliikmetele kirja, milles ta andis neile deklaratsiooni uuesti
esitamise kohustusest teada ja edastas uue vormi. Pärast tähtaja möödumist saatis
nõuandekomitee selle kohustuse kohta meeldetuletusi. Seejärel saatis president 14.
septembril 2017 nendele parlamendiliikmetele, kes ei olnud uue vormiga
deklaratsiooni ikka veel esitanud, meeldetuletuskirja, milles ta palus neil see
6. oktoobriks 2017 kindlasti ära teha. Selle tulemusena olid 2017. aasta lõpuks kõik
peale 24 Euroopa Parlamendi liikme täitnud oma kohustuse esitada käitumisjuhendi
läbivaatamisest tulenevalt majanduslike huvide deklaratsioon uuesti.
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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.
Käitumisjuhendi kohaselt peavad parlamendiliikmed tegutsema üksnes üldsuse huvides
ning nad ei või saada oma ametiülesannete täitmisel otsest ega kaudset majanduslikku
kasu ega muid soodustusi.

Muu hulgas on käitumisjuhendis esimest korda esitatud huvide konflikti selge
määratlus ja juhised, mida parlamendiliikmed peavad viivitamata järgima, kui esineb
huvide konflikt, olgu see siis tegelik või potentsiaalne (st kui üldsus käsitab seda huvide
konfliktina või kui see võib viia tegeliku huvide konfliktini).

Käitumisjuhendis on sätestatud ka piiravad tingimused, mille kohaselt endised
parlamendiliikmed võivad tegeleda lobitööga või täita esindusülesandeid.

Eelkõige on aga käitumisjuhendiga kasutusele võetud põhjalik majanduslike huvide
deklaratsioon, mille kõik parlamendiliikmed peavad isiklikul vastutusel esitama enne
Euroopa Parlamendi valimistele järgneva esimese osaistungjärgu lõppu või ametiaja
kestel 30 päeva jooksul pärast ametisse asumist. Lisaks peavad parlamendiliikmed
presidenti teavitama kõigist deklaratsiooni mõjutavatest muudatustest nende isiklikus
olukorras.

Parlamendiliikmete deklareerimiskohustusi täiendati käitumisjuhendi
rakendusmeetmetega, mis jõustusid 1. juulil 2013. Rakendusmeetmete kohaselt tuleb
parlamendiliikmetel viivitamata teatada oma osalemisest üritustel, mille puhul kolmas
isik kas hüvitab nende reisi-, majutus- ja elamiskulud või tasub need kulud ise. Lisaks
peavad parlamendiliikmed teavitama administratsiooni Euroopa Parlamenti ametlikult
esindades saadud kingitustest ja kõik kingitused parlamendile üle andma.

Kõik eespool kirjeldatud deklareerimiskohustused kajastavad parlamendi kindlat nõuet
tagada läbipaistvus. Majanduslike huvide deklaratsioonid, deklaratsioonid kolmandate
isikute korraldatud üritustel osalemise kohta ja ametlike kingituste register on
parlamendi avalikul veebisaidil kergesti kättesaadavad.

Käitumisjuhendis on ette nähtud ka mehhanism selle sätete jõustamiseks.
Parlamendiliikmele, kes on käitumisjuhendit või selle rakendusmeetmeid rikkunud,
võib lõpliku karistuse määrata president, kes võtab arvesse ka nõuandekomitee
soovitust. Läbipaistvuse huvides tehakse karistus teatavaks täiskogu istungil ja
avaldatakse parlamendi veebisaidil.
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Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise käigus 2016. aasta detsembris tehti
mõned muudatused ka käitumisjuhendisse, mis on kodukorra I lisa. Peamised
muudatused on järgmised.

 Oma ametiülesandeid täites ei või parlamendiliikmed enam tegeleda tasustatud
ametialase lobitööga, mis on otseselt seotud Euroopa Liidu
otsustamisprotsessiga.

 Mitmeid muudatusi tehti parlamendiliikmete majanduslike huvide
deklaratsiooni vormis, mille võttis vastu juhatus. Täpsemalt puudutab see
järgmist.

 Parlamendiliikmed peavad esitama muudetud deklaratsiooni toimunud
muudatusele järgneva kuu lõpuks (mitte 30 päeva jooksul, nagu enne).

 Kasutusele võeti uus tulukategooria 1–499 eurot.

 Kui parlamendiliige valib kõrgeima tulukategooria (üle 10 000 euro kuus),
tuleb ära näidata ka lähim summa ümardatuna 10 000 euroni.

 Osaluse puhul äriühingus või partnerluses on nüüd võimalus märkida
„tasustamata“.

Muudetud kodukorra vastuvõtmisel otsustas parlament, et parlamendiliikmed peaksid
kohandama oma majanduslike huvide deklaratsiooni hiljemalt kuue kuu jooksul pärast
muudatuste jõustumist. See tähendas, et isegi kui muudatusi ei olnud toimunud, pidid
kõik parlamendiliikmed hiljemalt 16. juuliks deklaratsiooni uuesti esitama, kasutades
juhatuse vastuvõetud muudetud deklaratsiooni vormi (vt aruande punkti 3.3).
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2 PARLAMENDILIIKMETE KÄITUMISE KÜSIMUSTEGA TEGELEV

NÕUANDEKOMITEE

2.1 Koosseis

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

Vastavalt käitumisjuhendi artikli 7 lõigetele 2 ja 3 nimetab president oma ametiaja
alguses ametisse viis täisliiget parlamendi põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni
liikmete hulgast, võttes arvesse nende kogemust ja poliitiliste jõudude tasakaalustatud
esindatust.

Praeguse ametiaja esimesel poolel nõuandekomitee koosseisu kuulunud täisliikmed,
kelle president nimetas 5. aprillil 2017 järgnevaks kaheks ja pooleks aastaks uuesti
ametisse, on järgmised:

 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 ametisse ka nõuandekomitee
asendusliikmed – ühe liikme igast nõuandekomitees täisliikmega esindamata
fraktsioonist.

Komitee asendusliikmed, kes on komitee koosseisu kuulunud alates parlamendi
käesoleva ametiaja algusest ja kelle president 5. aprillil 2017 uuesti ametisse määras,
on järgmised:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Soome),

 Laura FERRARA (EFDD, Itaalia) ja

 Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgia).

2.2 Esimees

Käitumisjuhendi artikli 7 lõike 2 teise lõigu kohaselt täidavad nõuandekomitee
täisliikmed kordamööda kuue kuu jooksul komitee esimehe ülesandeid. Lisaks
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võetakse nõuandekomitee kodukorra artikli 3 kohaselt järjekorra kindlaksmääramisel
üldjuhul aluseks nõuandekomitee liikmete fraktsioonide suurus, alustades suurimast.

2017. aastal täitsid seega esimehe ülesandeid järgemööda Danuta Maria HÜBNER
aprillist septembrini ja Mady DELVAUX oktoobrist detsembrini. Mady DELVAUX’
volitused esimehena lõppevad 2018. aasta märtsis.

2.3 2017. aastal toimunud koosolekud

Nõuandekomitee tuli 2017. aastal kokku seitsmel korral.

Nõuandekomitee 2017. aasta koosolekute ajakava

Teisipäev, 25. aprill (avakoosolek)
Teisipäev, 30. mai1

Teisipäev, 20. juuni
Teisipäev, 11. juuli2

Teisipäev, 26. september
Teisipäev, 10. oktoober
Teisipäev, 7. november
Teisipäev, 21. november3 (erakorraline koosolek)
Neljapäev, 7. detsember4

2.4 Ülesanded

Nõuandekomitee ülesanded jagunevad kaheks.

 Esiteks annab nõuandekomitee käitumisjuhendi artikli 7 lõike 4 esimese lõigu
kohaselt parlamendiliikmetele taotluse alusel 30 kalendripäeva jooksul
konfidentsiaalselt nõu, kuidas käitumisjuhendi sätteid tõlgendada ja kohaldada.
Komiteelt nõu küsinud parlamendiliikmel on seejärel õigus saadud nõuannetele
tugineda.

 Teiseks hindab nõuandekomitee käitumisjuhendi artikli 7 lõike 4 teise lõigu
kohaselt presidendi taotlusel käitumisjuhendi väidetavaid rikkumisi ja esitab oma
järelduste põhjal presidendile soovituse võimalike meetmete võtmiseks.

Käitumisjuhendi artiklis 8 on täpsemalt sätestatud menetlus, mida tuleb järgida
juhendi võimalike rikkumiste korral. Kui on alust arvata, et Euroopa Parlamendi
liige on käitumisjuhendit rikkunud, teavitab president sellest nõuandekomiteed,

1 Koosolek tühistati.
2 Koosolek tühistati.
3 Erakorraline koosolek toimus 21. novembril.
4 Korralduslikel põhjustel lükati algselt 5. detsembrile kavandatud koosolek edasi 7. detsembrile.



8

välja arvatud juhtudel, kui ilmselgelt on tegemist pahatahtlikkusega. Seejärel vaatab
nõuandekomitee väidetava rikkumise asjaolud läbi ja võib asjaomase
parlamendiliikme ära kuulata. Oma järelduste alusel esitab komitee presidendile
soovituse võimaliku otsuse tegemiseks. Kui president jõuab soovitust arvesse võttes
järeldusele, et parlamendiliige on tõesti käitumisjuhendit rikkunud, võtab ta pärast
parlamendiliikme ärakuulamist vastu põhjendatud otsuse, millega võidakse määrata
karistus, mis avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

2.5 Aasta jooksul tehtud töö

2.5.1 Käitumisjuhendi võimalik rikkumine

President teavitas 2017. aastal nõuandekomiteed neljast juhtumist, mille puhul oli
tekkinud käitumisjuhendi rikkumise kahtlus (varasemal aastal oli selliseid juhtumeid
kaheksa). Kokku puudutas see kuut parlamendiliiget.

Ühe juhtumi puhul olid kolm parlamendiliiget käinud kolmandas riigis, kuid jätnud
naasmisel käitumisjuhendis ettenähtud tähtajaks esitamata deklaratsiooni, mis
puudutab kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritusel osalemist. Deklaratsiooni
esitamine on käitumisjuhendi rakendusmeetmete artikli 6 järgi kohustuslik, sest nende
reisi-, majutus- või elamiskulud hüvitasid ELi mittekuuluvate riikide ametiasutused.
Kui tegevesimees neile kirjutas ja reisi kohta selgitusi palus, siis esitasid aga kõik kolm
rakendusmeetmete 2. peatüki kohase korrektselt täidetud deklaratsiooni.
Nõuandekomitee soovitas presidendil seetõttu sedastada, et deklaratsiooni tähtajaks
esitamata jätmisega need liikmed küll rikkusid käitumisjuhendit, kuid kuna nad esitasid
kiiresti korrektsed deklaratsioonid, ei ole muid meetmeid vaja võtta.

Teine juhtum puudutas parlamendiliiget, kes osales konverentsil väljaspool ELi asuval
territooriumil, mille hõivamist võõrvõimu poolt rahvusvaheline kogukond ei tunnusta,
kuid jättis kolmandate isikute korraldatud üritustel osalemise kohta deklaratsiooni
esitamata. Tegevesimehe kirjale vastates selgitas parlamendiliige, et ta osales
konverentsil eraisikuna ja kattis kõik reisiga seotud kulud ise. Kuna seetõttu ei olnud ta
kohustatud reisi kohta käitumisjuhendi rakendusmeetmete 2. peatüki kohast
deklaratsiooni esitama, soovitas nõuandekomitee presidendil sedastada, et
parlamendiliige ei rikkunud käitumisjuhendit.

Kolmanda juhtumi puhul, millest nõuandekomiteed teavitati, oli parlamendiliige, kes
valiti Euroopa Parlamendi koosseisu kuulumise ajal ELi liikmesriigi piirkondlikku
parlamenti, jätnud tähtajaks tegemata muudatused, mida ta käitumisjuhendi artikli 4
lõike 2 punkti b kohaselt oleks pidanud majanduslike huvide deklaratsioonis tegema:
avaldama deklaratsiooni B jaos palga, mida ta saab seoses mandaadiga mõnes teises
parlamendis. Kui komitee tegevesimees talle selle kohta kirjutas ja palus puuduva teabe
esitada, esitas parlamendiliige majanduslike huvide kohta korrektselt muudetud
deklaratsiooni, mille B jaos oli olemas teave tema mandaadi kohta piirkondlikus
parlamendis, sealhulgas tema kuupalk. Nõuandekomitee soovitas presidendil seetõttu
sedastada, et parlamendiliige küll rikkus käitumisjuhendit, sest ta esitas ajakohastatud
deklaratsiooni majanduslike huvide kohta alles pärast tähtaega, kuid muid meetmeid ei
ole vaja võtta.
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Neljandaks teavitas president nõuandekomiteed parlamendiliikmest, kes oli jätnud
täitmata kohustuse avaldada teave teatava tasustamata tegevuse kohta. President palus
nõuandekomiteel asjaolusid põhjalikult uurida, esitada oma järeldused ning soovitada
kohaseid järelmeetmeid. Pärast parlamendiliikme ärakuulamist andis nõuandekomitee
presidendile esitatud soovituses teada, et kuigi parlamendiliige esialgu
käitumisjuhendit rikkus, sai rikkumine kõrvaldatud, sest ta esitas majanduslike huvide
kohta ajakohastatud deklaratsiooni. Vaatamata parlamendiliikme mõtlematule
käitumisele ei olnud tema puhul tegemist käitumisjuhendi artikli 1 rikkumisega.

2.5.2 Käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise suunised

Nõuandekomitee sai 2017. aastal artikli 7 lõike 4 esimese lõigu alusel kaks ametlikku
taotlust anda käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta nõu.

Esimesel juhul soovis parlamendiliige nõu selle kohta, kas käitumisjuhendis sätestatud
teatamiskohustusest on võimalik teha erandeid varasemate töökohtade puhul, mille
kohta kehtis talle eraõiguslikus lepingus sätestatud konfidentsiaalsuskohustus. Veidi
aega pärast seda, kui nõuandekomitee oli alustanud asjaolude uurimist ja küsinud
parlamendiliikmelt lisaselgitusi, anti talle teada, et parlamendiliige võttis taotluse
tagasi, ja komitee leidis, et mingeid muid meetmeid ei ole vaja võtta. Parlamendiliige
oli võtnud taotluse tagasi seetõttu, et kõnealused töösuhted lõppesid enne kolmeaastast
ajavahemikku, mis eelnes tema praeguse ametiaja algusele, ja seetõttu nende suhtes
käitumisjuhendi kohane teatamiskohustus ei kehti.

Nõuandekomitee arutas aga kehtiva lepingulise konfidentsiaalsuskohustuse küsimust
seoses maksega, mille parlamendiliige sai temaga lepingulises suhtes olevalt
kolmandalt isikult, ja analüüsis seda käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 kohase
teatamiskohustuse seisukohast ning jõudis järeldusele, et küsimus väärib presidendi ja
võib-olla ka juhatuse tähelepanu. Seetõttu saatis tegevesimees presidendile kirja, milles
ta tutvustas asjaolusid, et kuulda presidendi seisukohti ja vahetada arvamusi selle kohta,
kas käitumisjuhendit tuleks vastavalt muuta või seda tõlgendada, et selgitada, kuidas
toimida lepinguliste konfidentsiaalsussätetega, mille tõttu ei pruugi olla võimalik
käitumisjuhendis majandusliku huvide deklaratsioonide kohta sätestatud
teatamiskohustust täielikult täita.

Teisel juhul sooviti nõu selle kohta, millist laadi tasustamata tegevus tuleb
majandusliku huvide deklaratsioonis avaldada. Kuni komitee suuniseid sõnastas, tegi
parlamendiliige majanduslike huvide deklaratsioonis muudatuse ja deklareeris mitu
tasustamata tegevust.

Peale selle järgis sekretariaat kogu aasta jooksul oma väljakujunenud tava vastata
parlamendiliikmete või nende assistentide esitatud päringutele, et aidata neil
käitumisjuhendi ja selle rakendusmeetmete sätteid korrektselt täita.

3 KÄITUMISJUHENDIGA SEOTUD TEGEVUS

3.1 Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimise
kord
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Käitumisjuhendi rakendusmeetmete artiklis 9 on sätestatud eeskiri kontrolli kohta,
mida pädev teenistus peab parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide
puhul tegema.

Kooskõlas käitumisjuhendi artikliga 4 vastutavad parlamendiliikmed isiklikult selle
eest, et presidendile esitataks täpset teavet sisaldav deklaratsioon. Kui on alust arvata,
et deklaratsioon sisaldab selgelt ekslikku, ebaausat, arusaamatut või ebaselget teavet,
hindab presidendi nimel presidentuuri peadirektoraadi parlamendiliikmete haldusüksus
selguse eesmärgil selle üldist usaldusväärsust. Parlamendiliikmel on õigus mõistliku
aja jooksul reageerida, st deklaratsioonis olevat teavet kinnitada või parandada. Kui
antud selgitusi ei peeta piisavaks ja kontroll probleemi ei lahenda, otsustab president,
kuidas edasi toimida.

Kogu aasta jooksul kontrollitakse nii uusi deklaratsioone, mille on esitanud
parlamendikoosseisuga selle ametiaja jooksul liituvad uued liikmed, kui ka juba
esitatud deklaratsioonide muudetud versioone. Peale selle tuli kõigi deklaratsioonide
üldist usaldusväärsust uuesti hinnata pärast seda, kui käitumisjuhendi muutmise tõttu
kehtestas juhatus majanduslike huvide deklaratsiooni jaoks uue vormi ja kõik
parlamendiliikmed pidid deklaratsiooni uuesti esitama.

3.2 Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine ja
ajakohastamine

Kooskõlas käitumisjuhendi artikli 4 lõikega 1 esitab koosseisu ametiajal teenistusse
asuv uus parlamendiliige isiklikul vastutusel üksikasjaliku majanduslike huvide
deklaratsiooni 30 päeva jooksul pärast parlamendi teenistusse asumist. 2017. aastal
esitasid kõik 31 uut parlamendiliiget peale kolme oma majanduslike huvide
deklaratsiooni õigeks ajaks.

Ühtlasi on artikli 4 lõikes 1 nõutud, et parlamendiliige peab kõigist deklaratsiooni
mõjutavatest muudatustest teada andma muudatuse tekkimisele järgneva kuu lõpuks.
Nii selle nõude tõttu kui ka seepärast, et Euroopa Parlamendi kodukorra üldise
läbivaatamise raames tehti käitumisjuhendis ja majanduslike huvide deklaratsiooni
vormis muudatusi ja seepärast tuli deklaratsiooni muuta, esitati presidendile aasta
jooksul kokku 804 ajakohastatud deklaratsiooni.

3.3 Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide uuesti
esitamine ja ajakohastamine pärast Euroopa Parlamendi kodukorra
läbivaatamist

Nagu on märgitud aruande 1. jaos, olid parlamendiliikmed kohustatud käitumisjuhendi
teatavate sätete muutmise tõttu, mida tehti 2016. aasta detsembris Euroopa Parlamendi
kodukorra viimase läbivaatamise käigus, esitama majanduslike huvide deklaratsiooni
hiljemalt kuus kuud pärast muudatuste jõustumist (st 16. juuliks 2017) juhatuse
kehtestatud uue deklaratsioonivormiga uuesti (isegi kui nad deklaratsioonis midagi ei
muutnud).

Juhatus saatis 8. märtsil 2017 kõigile parlamendiliikmetele kirja, milles ta andis sellest
kohustusest teada ja edastas uue vormi. Pärast tähtaja möödumist saatis
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nõuandekomitee selle kohustuse kohta meeldetuletusi. Seejärel saatis president 14.
septembril 2017 nendele parlamendiliikmetele, kes ei olnud uue vormiga deklaratsiooni
ikka veel esitanud, meeldetuletuskirja, milles ta palus neil see 6. oktoobriks 2017
kindlasti ära teha.

Teatavasti muutusid nende parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonid,
kes jätsid uue deklaratsiooni esitamata, Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2016. aasta
otsuse (Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta) lõike 9 kohaselt 16.
juulil 2017 kehtetuks. Parlamendiliiget, kel kehtivat majanduslike huvide
deklaratsiooni ei ole, ei või aga käitumisjuhendi artikli 4 lõike 4 kohaselt valida
parlamendi või selle organi ametikandjaks, nimetada raportööriks ega ametliku
delegatsiooni või institutsioonidevahelise läbirääkimisrühma liikmeks.

Nõuandekomitee on seisukohal, et normidest, mille Euroopa Parlament on
majanduslike huvide läbipaistvuse jaoks kehtestanud, tuleb kinni pidada, ja seetõttu
tuleb deklaratsiooni ajakohastamise kohustuse täitmata jätnud parlamendiliikmetelt
nõuda, et nad täidaksid kohustuse viivitamata. Küsimuse tähtsust arvestades juhtis
nõuandekomitee sellele presidendi tähelepanu ja soovitas tal kaaluda võtta
asjassepuutuvate parlamendiliikmete suhtes teatavaid meetmeid.
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4 HALDUS

Nõuandekomitee sekretariaadi ülesandeid täidab presidentuuri peadirektoraadi
parlamendiliikmete haldusüksus, kelle peasekretär on nimetanud käitumisjuhendi
rakendusmeetmete artiklite 2, 3, 4 ja 9 kohaseks pädevaks teenistuseks. Kontaktandmed
on järgmised:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat of the Advisory Committee on the Conduct of Members
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgium


