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EESSÕNA 
 
 
 
Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva 
käitumisjuhendi (edaspidi „käitumisjuhend“) (Euroopa Parlamendi kodukorra I lisa) 
artikli 7 lõike 6 kohaselt avaldab parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev 
nõuandekomitee (edaspidi „nõuandekomitee“) oma töö kohta aastaaruande. 
 
Nõuandekomitee 2019. aasta aruanne esimese poolaasta kohta, mis võeti vastu 20. 
märtsil 2019, käsitleb komitee tegevust 1. jaanuarist kuni 1. juulini 2019. 
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Kokkuvõte 
 
Käesolev aruanne käsitleb parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva 
nõuandekomitee tegevust 1. jaanuarist kuni 1. juulini 2019. 
 
Komiteel paluti uurida kahte käitumisjuhendi võimaliku rikkumise juhtumit, millega 
oli seotud kokku viis parlamendiliiget.  
 
2019. aasta esimesel poolaastal pöördus nõuandekomitee poole üks parlamendiliige, 
kes palus komiteelt nõu käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta. 
Komitee esitas oma nõuande konfidentsiaalselt ja käitumisjuhendis ette nähtud 
tähtaja jooksul.  
 
Parlamendiliikmete ja Euroopa Parlamendi huve silmas pidades järgis 
nõuandekomitee ka 2019. aastal kõrgeimaid eetika- ja läbipaistvuse norme ning tagas 
käitumisjuhendi sätete range järgimise. 
 
Komitee pidas eriti oluliseks suurendada parlamendiliikmete teadlikkust 
teavitamiskohustusest ja kohustusest juhinduda oma ametiülesannete täitmisel 
üldistest käitumispõhimõtetest ja järgida neid ning esitab käesolevas aruandes 
parlamendi uuele koosseisule mõned soovitused. 
 
Vastavalt parlamendiliikmete käitumisjuhendi rakendusmeetmete artiklile 9 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 2019. aasta esimesel poolaastal 
4 uut majanduslike huvide deklaratsiooni ja ajakohastati 26 deklaratsiooni. Avaldati 
43 osalemist käsitlevat deklaratsiooni. 
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1 TAUSTTEAVE 
 
Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitlevas 
käitumisjuhendis on sätestatud käitumisalased juhtpõhimõtted ja parlamendiliikmete 
peamised kohustused oma ametiülesannete täitmisel. Euroopa Parlamendi liige tegutseb 
üksnes üldistes huvides ega püüa saada otsest ega kaudset majanduslikku kasu või muid 
soodustusi. 
 
2017. aastal käitumisjuhendisse lisatud artikli 2 punkti c kohaselt ei tegele parlamendiliige 
tasustatud ametialase lobitööga, mis on otseselt seotud liidu otsustamisprotsessiga. 
Käitumisjuhendi artiklis 6 on sätestatud piiravad tingimused, mille kohaselt endised 
parlamendiliikmed võivad tegeleda lobitööga või täita esindusülesandeid. 
 
Käitumisjuhendis defineeritakse huvide konflikti kui isiklikku huvi, mis võib ebasoovitavalt 
mõjutada parlamendiliikme ametiülesannete täitmist, ja sätestatakse vajalikud meetmed 
olukorra parandamiseks. Kui parlamendiliige ei saa tegelikku või võimalikku huvide 
konflikti lahendada, annab ta sellest kirjalikult teada parlamendi presidendile. Kui selline 
konflikt ei ilmne selgelt majanduslike huvide deklaratsioonist, teavitab parlamendiliige 
sellest kas kirjalikult või suuliselt enne sõnavõtmist või hääletamist seoses arutatava 
küsimusega. 
 
Lisaks sisaldab käitumisjuhend üksikasjalikke nõudeid majanduslike huvide deklaratsiooni 
kohta. Parlamendiliige esitab isiklikul vastutusel deklaratsiooni, mis sisaldab kohustuslikku 
täpset teavet (nt amet, tegevus, liikmesus Euroopa Parlamendi liikmeks saamisele eelnenud 
kolme aasta jooksul ja praegu, osalused, saadud toetused ja asjaomane tulukategooria). 
Soovi korral võib parlamendiliige esitada lisateavet. Esialgne deklaratsioon tuleb esitada 
enne Euroopa Parlamendi valimistele järgneva esimese osaistungjärgu lõppu või ametiaja 
kestel 30 päeva jooksul pärast ametisse asumist. Asjaolude muutumisel tuleb ajakohastatud 
deklaratsioon esitada muudatusele järgneva kuu lõpuks. Parlamendiliiget ei tohi valida 
parlamendi või selle organite ametikandjaks, nimetada raportööriks ega ametliku 
delegatsiooni või institutsioonidevahelise läbirääkimisrühma liikmeks, kui ta ei ole esitanud 
majanduslike huvide deklaratsiooni. 
 
Parlamendiliikmete teavitamiskohustusi täiendati käitumisjuhendi rakendusmeetmetega. 
Rakendusmeetmete sätete kohaselt peab parlamendiliige viivitamata teatama oma 
osalemisest üritusel, mille korraldavad Euroopa Parlamendi ametlikku delegatsiooni 
mittekuuluvad isikud või organisatsioonid, juhul kui kolmas isik tasub kas otse või hüvitab 
parlamendiliikme reisi-, majutus- ja/või elamiskulud (teavitamiskohustus ei kehti juhul, kui 
kolmas isik kuulub ühte järgmistest kategooriatest: ELi institutsioonid, liikmesriikide 
ametiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid, erakonnad jne).  
 
Parlamendiliige peab teavitama presidenti Euroopa Parlamenti ametlikult esindades saadud 
kingitustest ja kõik kingitused presidendile üle andma. Parlamendiliige hoidub oma 
ametiülesannete täitmisel selliste kingituste vastuvõtmisest, mille ligikaudne väärtus on üle 
150 euro. 
 
Need deklaratsioonid ja ametlike kingituste register on parlamendi avalikul veebisaidil otse 
kättesaadavad. 
 
Kõik eespool nimetatud teavitamiskohustused kajastavad parlamendi kindlat nõuet tagada 
läbipaistvus ja eetilisus. Lisaks on käitumisjuhendis ette nähtud mehhanism selle sätete 
järgimise kontrollimiseks ja täitmise tagamiseks.  
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Euroopa Parlamendi presidendi taotlusel uurib nõuandekomitee kõiki käitumisjuhendi 
väidetavaid rikkumisi ja parlamendi president võib vastu võtta otsuse karistuse kohta.



 

 6

2 PARLAMENDILIIKMETE KÄITUMISE KÜSIMUSTEGA TEGELEV 

NÕUANDEKOMITEE  
 
 
2.1 Koosseis  
 
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. 
 
Nõuandekomitee alalised liikmed, kelle president 5. aprillil 2017. aastal ametisse nimetas, 
on 
 

 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. 
Asendusliikmed on  
 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Soome) 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Itaalia) ja  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, Belgia). 

 
 
2.2 Esimees 
 
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.  
 
2019. aasta esimesel poolaastal täitsid esimehe ülesandeid järgemööda hr CAVADA märtsi 
lõpuni ja hr MAŠTÁLKA alates aprillist kuni juuni lõpuni. 
 
 
2.3 2019. aastal toimunud koosolekud 
 
Nõuandekomitee tuli 2019. aasta esimesel poolaastal kokku kuuel korral.  
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Nõuandekomitee 2019. aasta koosolekute ajakava  

 
Teisipäev, 14. jaanuar1 
Teisipäev, 22. jaanuar 
Teisipäev, 26. veebruar2 
Teisipäev, 19. märts3 
Teisipäev, 9. aprill4 
Teisipäev, 4. juuni 
Neljapäev, 13. juuni5 
 

 
  

 
 
2.4 Ülesanded 
 
Nõuandekomitee 
 

 annab parlamendiliikmetele taotluse alusel nõu, kuidas käitumisjuhendi 
sätteid tõlgendada ja kohaldada.  

 
Käitumisjuhendi artikli 7 lõike 4 esimese lõigu kohaselt esitab nõuandekomitee nõuande 
konfidentsiaalselt ja 30 kalendripäeva jooksul. Komiteelt nõu küsinud parlamendiliige võib 
neid suuniseid usaldada. 
 
 

 hindab käitumisjuhendi väidetavaid rikkumisi ja annab presidendile nõu, 
milliseid võimalikke meetmeid võtta. 

 
Selline hindamine toimub presidendi taotlusel vastavalt käitumisjuhendi artikli 7 lõike 4 
teisele lõigule ja artiklile 8. 
 
Kui on alust arvata, et Euroopa Parlamendi liige on käitumisjuhendit rikkunud, teavitab 
president sellest nõuandekomiteed, välja arvatud juhtudel, kui ilmselgelt on tegemist 
pahatahtlikkusega. Seejärel vaatab nõuandekomitee väidetava rikkumise asjaolud läbi ja 
võib asjaomase parlamendiliikme ära kuulata. Komitee koostab presidendile soovituse 
võimaliku otsuse kohta.  
 
Kui president teeb nimetatud soovitust arvesse võttes järelduse, et asjaomane 
parlamendiliige on tõepoolest käitumisjuhendit rikkunud, teeb ta põhjendatud otsuse 
karistuse määramiseks vastavalt kodukorra artiklile 166. 
 
 
2.5 Aasta jooksul tehtud töö 
 

                                                
1 Erakorraline koosolek. 
2 Kvoorumi puudumise tõttu koosolek tühistati. 
3 Korralduslikel põhjustel lükati koosolek edasi 20. märtsile.  
4 Korralduslikel põhjustel lükati koosolek edasi 4. aprillile.  
5 Erakorraline koosolek. 
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2.5.1 Käitumisjuhendi võimalikud rikkumised 
 
Nõuandekomitee käsitles 2019. aasta esimesel poolaastal kahte käitumisjuhendi võimaliku 
rikkumise juhtumit, millega oli seotud kokku viis parlamendiliiget. 
 
Presidendi esimene taotlus, mis laekus 2018. aasta lõpus, kuid mida käsitleti 2019. aastal, 
esitati nelja parlamendiliikme kohta, kes olid jätnud täitmata kohustuse esitada teave 
tasustamata liikmesuse kohta. Nõuandekomitee oli arvamusel, et sellega, et 
parlamendiliikmed ei esitanud majanduslike huvide ajakohastatud deklaratsiooni 
käitumisjuhendi artikli 4 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, on käitumisjuhendit tõepoolest 
rikutud, kuid kuna deklaratsioon hiljem siiski esitati, ei olnud selle juhtumi puhul vaja 
lisameetmeid võtta. 
 
Teine taotlus esitati ühe parlamendiliikme kohta, kes jättis tähtajaks esitamata majanduslike 
huvide ajakohastatud deklaratsiooni, milles oleksid ära märgitud äriühingu juhatusse 
kuulumine, osalus ja käitumisjuhendi artikli 4 lõike 2 punktide d, f ja g kohaselt saadud 
toetus, ning käitumisjuhendi artikli 5 lõike 3 ja selle rakendusmeetmete 2. peatüki kohase 
deklaratsiooni, mis käsitleb osalemist kolmanda isiku korraldatud üritusel. Nõuandekomitee 
jõudis järeldusele, et parlamendiliige on käitumisjuhendit tõsiselt rikkunud ning juhtumi 
käsitlemist tuleb jätkata. 
 
 
 

2.5.2 Käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise suunised 
 
Nõuandekomitee sai vaatlusalusel perioodil artikli 7 lõike 4 esimese lõigu alusel ühe 
ametliku taotluse anda käitumisjuhendi tõlgendamise ja kohaldamise kohta nõu.  
 
Taotluses paluti nõu võimaliku huvide konflikti kohta seoses parlamendiliikme praeguste 
ametiülesannetega Euroopa Parlamendis ning uurimiskeskuse ja tööstusalase 
konkurentsivõime erisektoris tegutseva ühenduse juhatuse esimehe valitud tasustamata 
ametikohale kandideerimisega. Nõuandekomitee juhtis tähelepanu kohaldatavatele 
eeskirjadele ja soovitas parlamendiliikmel valida, kas jätta nimetatud ametikohtadele 
kandideerimata või siis loobuda asjaomaste parlamendikomisjonide liikmeks olemisest. 
 
Peale selle järgis sekretariaat vaatlusalusel perioodil oma väljakujunenud tava vastata 
parlamendiliikmete või nende assistentide esitatud päringutele, et aidata neil 
käitumisjuhendi ja selle rakendusmeetmete sätteid korrektselt täita. 
 

2.5.3 Parimad tavad 
 
Sekretariaat algatas Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) kodukorra, 
puutumatuse ja institutsiooniliste küsimuste komisjoni liikmetega arvamuste vahetuse, et 
käsitleda ENPA liikmete käitumisjuhendi rakendamise mehhanismi tõhustamist seoses 
kaebuste läbivaatamise ja käsitlemise menetlusega. 

 
 
2.6. Soovitused parlamendi järgmise koosseisu ametiajaks  
 

Nõuandekomitee peamine eesmärk on aidata parlamendiliikmetel täita oma kohustust 
juhinduda oma ametiülesannete täitmisel üldistest käitumispõhimõtetest ja järgida neid ning 
täita teavitamiskohustust.  
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Selleks et vähendada ohtu, et presidendil on lõpuks vaja rakendada sanktsioone, on 
nõuandekomitee parlamendiliikmete puhul alati eelistanud ennetavat lähenemisviisi ning 
pidevalt selgitanud, millise teabe peavad parlamendiliikmed käitumisjuhendi alusel esitama. 
Konfidentsiaalsusest peetakse alati rangelt kinni.  
 
Juhul kui parlamendiliige heastab kiiresti käitumisjuhendi rikkumise ja esitab asjakohase 
deklaratsiooni, mis on nõuetekohaselt täidetud, on nõuandekomitee seni olnud arvamusel, et 
järelmeetmeid ei ole vaja võtta.  
 
Nõuandekomitee ergutab parlamendi järgmist koosseisu seda tava jätkama.  
 
Nõuandekomitee rõhutab vajadust suurendada parlamendiliikmete teadlikkust, et nad 
saaksid käitumisjuhendist tulenevaid kohustusi igakülgselt ja läbipaistvalt täita. Eriti oluline 
on anda teavet (vt allpool) ja juhiseid uue ametiaja alguses.  
 
Käitumisjuhendi artikli 3 kohaselt on nõuandekomitee huvide konflikti küsimuses 
seisukohal, et ehkki kohustus hinnata isiklike huvide olemasolu ja seda, kas need võivad 
mõjutada Euroopa Parlamendi liikme tegevust, on eeskätt parlamendiliikme enda kohustus, 
tuleks veelgi täpsustada ja tugevdada Euroopa Parlamendi liikmete erapooletuse nõudeid. 
 
 
 
3 KÄITUMISJUHENDIGA SEOTUD TEGEVUS  
 
3.1 Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine ja 
ajakohastamine  
 
Kooskõlas käitumisjuhendi artikli 4 lõikega 1 esitab koosseisu ametiajal teenistusse asuv uus 
parlamendiliige 30 päeva jooksul pärast parlamendi teenistusse asumist isiklikul vastutusel 
üksikasjaliku majanduslike huvide deklaratsiooni, mis sisaldab täpset teavet. 2019. aasta 
esimesel poolaastal esitasid kõik uued parlamendiliikmed 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. Sellest 
kohustusest lähtuvalt esitati 2019. aasta esimesel poolaastal presidendile 26 ajakohastatud 
deklaratsiooni.  
 
23.–26. mail toimunud valimistel üheksandaks ametiajaks valitud parlamendiliikmete 
esitatud esialgseid ja ajakohastatud deklaratsioone käsitletakse 2019. aasta teise poolaasta 
aruandes. 
 
 
3.2 Parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimise kord 
 
Käitumisjuhendi rakendusmeetmete artiklis 9 on sätestatud nõuded kontrolli kohta, mida 
pädev teenistus peab parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsioonide puhul 
tegema. 
 
Kui on alust arvata, et deklaratsioon sisaldab selgelt ekslikku, ebaausat, arusaamatut või 
ebaselget teavet, hindab presidendi nimel presidentuuri peadirektoraadiparlamendiliikmete 
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haldusüksus selguse eesmärgil selle üldist usaldusväärsust. Parlamendiliikmele antakse 
võimalus mõistliku aja jooksul reageerida. 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.   
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4 ADMINISTRATSIOON 
 
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 

  



 

 12

 

 

 

Parlamendiliige esitab isiklikul vastutusel 
majanduslike huvide deklaratsiooni, mis sisaldab 
kohustuslikku täpset teavet (nt amet, tegevus, 
liikmesus Euroopa Parlamendi liikmeks saamisele 
eelnenud kolme aasta jooksul ja praegu, osalused, 
saadud toetused ja asjaomane tulukategooria). 
Soovi korral võib parlamendiliige esitada 
lisateavet. 

 

Enne Euroopa Parlamendi valimistele järgneva 
esimese osaistungjärgu lõppu või ametiaja kestel 
30 päeva jooksul pärast ametisse asumist. 

Asjaolude muutumisel tuleb ajakohastatud 
deklaratsioon esitada muudatusele järgneva kuu 
lõpuks.  

 

Deklaratsioon tuleb täita kas veebis 
parlamendiliikmete portaalis (või Wordi 
formaadis). 

Täidetud vorm tuleb välja trükkida ja 
allkirjastatud originaal saata parlamendiliikmete 
haldusüksusele (PHS 07B019 Brüsselis või 
Strasbourgi osaistungjärkude ajal LOW H00057). 

 

Parlamendiliiget ei või valida parlamendi või selle 
organite ametikandjaks, nimetada raportööriks 
ega ametliku delegatsiooni või 
institutsioonidevahelise läbirääkimisrühma 
liikmeks, kui ta ei ole esitanud majanduslike 
huvide deklaratsiooni. 

 
Majanduslike  

huvide  
deklaratsioon 

 
   
 
 
 
 

Millal? 
 
 
 
 
 
 
 

Kuidas? 
 
 
 
 
 
 

Mis juhtub deklaratsiooni 
esitamata jätmise korral? 

 
 
 
 

 
 
 

 

Läbipaistvuse huvides ja kooskõlas majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva 
käitumisjuhendi ning selle rakendusmeetmetega peab parlamendiliige esitama järgmise 
teabe: 
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Kui parlamendiliige osaleb üritusel, mille 
korraldavad isikud või organisatsioonid 
väljaspool EP ametlikku delegatsiooni, tuleb 
esitada deklaratsioon, mis käsitleb kutse alusel 
kolmandate isikute korraldatud üritusel 
osalemist, juhul kui: 

– parlamendiliikme reisi-, majutus- ja/või 
elamiskulud maksid või hüvitasid teised isikud 
(välja arvatud teatavate kategooriate puhul: ELi 
institutsioonid, liikmesriikide ametiasutused, 
rahvusvahelised organisatsioonid, erakonnad 
jne).  

 

Hiljemalt osalemise viimasele päevale järgneva 
kuu viimasel päeval (nt 14. märtsi ürituse puhul 
30. aprillil). 

 

Deklaratsioon tuleb täita kas veebis 
parlamendiliikmete portaalis (või Wordi 
formaadis) ja esitada vajalik teave järgmise kohta:  

– maksja nimi, 
– hüvitatud kulude liik ja täpsustus, kas 
kulud hüvitati täielikult või osaliselt, 
– ürituse laad ja kava. 

Täidetud vorm tuleb välja trükkida ja 
allkirjastatud originaal saata parlamendiliikmete 
haldusüksusele (PHS 07B019 Brüsselis või 
Strasbourgi osaistungjärkude ajal LOW H00057). 

  

 
Osalust  
käsitlev  

deklaratsioon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millal? 
 
 
 

Kuidas? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Majanduslike huvide deklaratsioon ja 
osalemist käsitlev deklaratsioon 
avaldatakse parlamendiliikme profiilis ja 
veebisaidil Europarl. 
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Kui parlamendiliige saab kingituse Euroopa 
Parlamenti ametlikult esindades (esindades 
parlamenti presidendi, asepresidendi, kvestori, 
komisjoni esimehe või aseesimehena või 
delegatsiooni juhi või asejuhina), tuleb sellest 
presidendile teatada ning märkida ära kinkija, 
kingituse saamise kuupäev ja kingituse hinnanguline 
väärtus. 

Kingitus tuleb üle anda parlamendiliikmete 
haldusüksusele (PHS 07B019 Brüsselis või 
Strasbourgi osaistungjärkude ajal LOW H00057), kus 
see registreeritakse.  

 

Hiljemalt kingituse saamisele järgneva kuu 
viimaseks päevaks. 

 

Täita tuleb asjaomane Wordi dokument. 

 

 

Juhul kui parlamendiliikmel on isiklik huvi, mis võib 
ebasoovitavalt mõjutada tema ametiülesannete 
täitmist, ning kui ta ei suuda seda konflikti 
lahendada, tuleb: 

 – presidenti sellest kirjalikult teavitada; 

– anda sellest teada enne sõna võtmist või 
hääletamist. 

Ametiülesannete täitmisel võib vastu võtta 
ainult selliseid kingitusi või muid sarnaseid 
soodustusi, mille väärtus on alla 150 euro, ja 
kui need on tehtud etiketi järgimiseks. 

  

 
Kingitused 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millal? 
 
 

Kuidas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huvide konflikt 
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Küsimuste korral kirjutage aadressil  
AdminMEP@europarl.europa.eu  

Nõuandekomitee võib kõikides käitumisjuhendiga seotud küsimustes küsida 
konfidentsiaalset nõu parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelevalt 
nõuandekomiteelt. 
Juhul kui Euroopa Parlamendi president jõuab järeldusele, et parlamendiliige on 
käitumisjuhendit rikkunud, võib ta otsustada määrata karistuse. 


