
Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ülevaade

(veebruar 2014 —veebruar 2015)

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni (edaspidi komisjon) praegune koosseis

moodustati Riigikogu 20. märtsi 2013. aasta otsusega (RI III, 26.03.2013, 1) Riigikogu kodu

ja tOökorra seaduse fling korruptsioonivastase seaduse (RT I, 29.06.20 12, 1) alusel nendes

oigusaktides nimetatud Ulesannete täitmiseks.

Riigikogu otsuse kohaselt kuulusid komisjoni koosseisu jargmised Riigikogu liikmed: Andres

Anvelt (komisjoni esimees)’, Liisa-Ly Pakosta (komisjoni aseesimees), Rein Aidma, Helmen

KUtt2, Lauri Laasi, Peeter Laurson, Meelis Malberg ja Aivar Riisalu.

Seoses komisjoni esimehe Andres Anvelti Riigikogu liikme volituste peatumisega

26. märtsist pidas komisjon selles koosseisus oma viimase istungi 24. märtsil 2014.

Riigikogu 23. aprilli 2014. aasta otsusega ,,Riigikogu otsuse ,,Korruptsioonivastase

erikomisjoni moodustamine” muutmine” muudeti Ulalmargitud otsust ja komisjon hakkas

tööle jargmises koosseisus: Ken-Marti Vaher3 (komisjoni esimees), Rein Randver (komisjoni

aseesimees), Rein Aidma, Etti Kagarov, Lauri Laasi, Meelis Malberg, Aivar Riisalu, Peeter

Laurson.

Komisjoni Iiikmete asendusliikmed on vastavalt Juhan Parts, Kalvi Köva, Kalev Lillo, Jaak

Allik, Priit Toobal, Lauri Luik, Tarmo Tamm, Reet Roos.

Komisjoni ülesanded ja ôigused tulenevad korruptsioonivastase seaduse §-st 9.

Komisj on teostab parlamentaarset j arelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise

üle, arutab omal algatusel KVS-i § 13 löikes 1 nimetatud ametiisikute vöimalikke

korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teostab järelevalvet Riigikogu

liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, teavitab Riigikogu ja avalikkust oma

korruptsioonivastase tegevuse tulemustest ning täidab muid seadusest tulenevaid Ulesandeid.

Komisjonil on oma töö tegemiseks öigus välja kutsuda isikuid ja nöuda tutvumiseks andmeid

ja dokumente.

Aruandeperioodil on komisjon pidanud 27 istungit4. Olulisimad käsitletud teemad olid

jargmised.

Volitused peatusid seoses Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamisega alates 26. märtsist 2014.
2 Volitused peatusid seoses Vabarilgi Valitsuse liikmeks nimetamisega alates 26. märtsist 2014.

Komisjoni esimehe ja aseesirnehe valimised toimusid 2014. aasta 5. mai istungil.
Aprillikuus komisjoni istungeid ei toimunud, kuna Riigikogu otsuse eelnOu menetlemine komisjoni koosseisu

muutmise kohta kestis koim nädalat.
RIlGI KOGU
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Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja huvide dekiareerimine huvide

deklaratsioonide registris

Uue tegevusperioodi alguses seadis komisjon Uheks oma Ulesandeks hoida teravdatud
tahelepanu all elektroonilise huvide deklaratsioonide registri käivitumise protsessi. KVS-i §
22 löike 4 kohaselt tuli elektrooniline huvide register asutada 1. jaanuariks 2014. Juba aasta
alguses valjendas komisjon kahetsust, et ,,KVS-i tales mahus jöustumise ajaks (1. jaanuar
20 14) ei ole Vabariigi Valitsus suutnud vastu vötta seaduses viidatud rakendusakte —

Vabariigi Valitsuse maärusega kehtestatavat elektroonilise huvide registri pöhimaarust,
millega see register luuakse. Et seaduses määratletud huvisid dekiareerima kohustatud
dekiarandid peavad oma huvid elektroonilises huvide registris dekiareerima k.a 31. maiks,
vOib registri testimiseks, selle täitmise juhendite tutvustamiseks ja vastavate koolituste
korraldamiseks aeg lühikeseks jääda.”5

Elektroonilise huvide deklaratsioonide registri loomise eesmark oh lihtsustada huvide
dekiareerimist, ühtlasi muuta efektiivsemaks nende sisuline kontrollimine , deklaratsioonide
hoidmine, haldamine j a deklaratsioonide avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Vabariigi
Valitsuse määrus ,,Huvide deklaratsioonide registri pöhimaäruse” kohta vöeti vastu 24. aprillil
20146 Registri vastutavaks töötlejaks määrati Justiitsministeerium fling volitatud asutuseks
Maksu- ja Tohhiamet.

Register avanes 5. mail pädevate asutuste dekiarantide halduritele kohustatud isikute kohta
kannete tegemiseks fling 12. mail deklarantidele. Kontrolhija arendus valmis juunikuus.

Samaaegselt registri kasutuselevotuga avalikustati Justiitsministeeriumi uuendatud
korruptsiooniteemalises veebis http://www.korruptsioon.ee/ köik registri kasutamisega seotud
juhendmaterjalid.

Kahjuks tuleb tOdeda, et dekiarantidele jai huvide deklaratsioonide registri pohimaarusega ja
huvide deklaratsiooni täitmise juhendiga tutvumiseks liialt vähe aega.7

Huvide deklaratsioonide registri kasutusele vOtmisest ja sehles huvide dekiareerimisest
ülevaate saamiseks olid komisjoni 12. mai istungile kutsutud justiitsminister Andres Anvelt,
Justiitsministeeriumi karistusoiguse ja menetluse talituse nOunik Tanel Kalmet ning Maksu- ja
Tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsiahist Hannes Udde.

Koostöös Riigikogu Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajatega konaldati maikuu keskel
huvide deklaratsioonide täitmise alased koolitused Riigikogu liikmetele. Ka komisjon nöustas
Rilgikogu liikmeid, kui neil tekkis deklaratsiooni taitmisel kUsimusi. Koohituste ja nöustamise
tOhususest annab tunnistust asjaolu, et köik Riigikogu liikmed dekiareerisid oma huvid
tahtaegseh, s.o 31. maiks 2014.

Komisjon otsustas avalikustada oma 19. juuni pressiteates informatsiooni huvid
deklareerimata jatnud kohahiku omavalitsuse pohiltikute kohta: valla- voi linnavalitsuse
hiikmed otsustati avalikustada nimeliselt ning kohahiku omavahitsuse üksuste kaupa tuua vähja

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ülevaade (jaanuar 2013 —jaanuar 2014), 1k 18.
6 RT I, 29.04.20 14, 8.

Samas oil dekiarantidele antud teada, kelie poole Oiguslike vOi tehniliste kusimuste tekkimisel meili vol
telefoni tee! poorduda, ja noustamistegevus toimis efektiivseit.
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deklaratsiooni esitamata jätnud volikogu liikmete arv . Avatikustamise eesmargiks oh juhtida

poliitikute tahelepanu neile seadusega pandud kohustuse täitmise vajalikkusest.

Riigikogu sugisistungjargu alguses analüüsis komisjon Riigikogu liikmetelt ja teistelt

dekiarantidek saadud tagasisidet huvide deklaratsiooni täitmisel tekkinud probleemide kohta.

Selgus, et vaja oleks:

1) tuvastada pOhjused, miks ei kajasta rahvastikuregistri kanded eeltaidetud deklaratsioonides

öigeid andmeid;

2) kajastada ametiisiku neija kuu tutu eeltäidetud deklaratsioonis vatjavOttena Maksu- ja

Tolliameti andmebaasist, kuid deklaratsiooni esitajate vOrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt

oleks rnöistlik seaduses sätestada tehtud vol saadud soodustuste kajastamine lähtuvalt ühtsest

konstantsest piirmaärast;

3) täiendada atanejate sugulaste vahimit moistega ,,lapselapsed”;

4) täiendada eeltäidetud deklaratsiooni kOrvaltegevuste osa andmetega, mis sisaldavad

äriregistrisse kantud ametiisikut puudutavat teavet;

5) kanda sotsiaalmaksuga maksustatava tulu andmed eeltäidetuna Maksu- ja Tolliameti

andmebaasist deklaratsiooni;

6) analüüsida ühises omandis oleva vara osa suuruse märkimise otstarbekust;

7) analüüsida vaartpabereid kajastavate andmete sisulist täpsustamist.

Komisjon edastas omapoolsed nii öiguslikku kul registri tehnilist lahendamist vajavad teemad

13. oktoobri 2014 kirjaga nr 2-11/14-4/1 Justiitsministeeriumile.

1$. novembril 2014 vOttis Riigikogu juhatus menetlusse Vabariigi Vahitsuse algatatud

korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnöu (777 SE)9, mis läbis esimese lugemise

10. detsembril 201410.

Eelnouga 777 SE kavandatakse teha dekiareerimissUsteemis jargmised muudatused:

dekiarandi korvahegevuste sidumine nii deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaasta kui

ka deklaratsiooni esitamise ajaga; dekiareerimisele kuuluva saadud vOl tehtud soodustuse

väärtuse atampiiri seostamine fikseeritud maaraga 4000 eurot ning pensioniosakute

dekiareerimise kohustuse kaotamine.

Komisjon pOOrdus 12. jaanuari 2015 istungi otsuse alusel pöhiseaduskomisjoni poole

kirjaga,” milhes väljendas selget toetust seisukohale, et könesoleva seaduseelnöu peaks löpuni

menetlema just käesohev Riigikogu koosseis. EelnOu seadusena vastuvötmine vahendaks

halduskoormust ligikaudu 8000 dekiarandil, muutes juba 2015. aasta deklareerimisperioodist

süsteemi eesmargiparasemaks, kasutajasöbralikumaks ja veelgi suuremas ulatuses riigi

andmekogude andmetega eeltäidetavaks.

Kahetsusväärseh ei heidnud pöhiseaduskomisjon vöimalust hUlitada eehnöu 777 SE

jaanuarikuu istungite paevakorda. Eelnöu käsitleti alles 9. veebruari istungil ja menetlust

komisjonis otsustati jätkata. Seega langeb nimetatud eelnOu seoses Riigikogu XII koosseisu

volituste loppemisega menetlusest välja.

8 Registri volitatud töötleja poolt esitatud HDR-i 19. juuni väljavottest ilmnes, et huvisid polnud dekiareerinud
20$ kohaliku omavalitsuse volikogu liigetja 14 valla- vol linnavalitsuse Iiiget.

EelnOu 777 SE materjalid leiab EMS-i toimikust 1-1/12-777.
to Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 23. detsember 2014.
1114 jaanuari 2015 kirinr 1-5/12-1619.
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Komisjon tunneb heameelt, et korruptsioonivastase tegevuse koordineerija

Justiitsministeerium uuendas 2014. aasta kevadel korruptsiooniteemalist veebi

http://www.korruptsioon.ee , mis oma praktiliste nOuannetega ja juhendmaterjalidega on

avalikkusele kättesaadav fling igati abiks ametiisikutele ja korruptsioonivastase seaduse

rakendaj atele.

Parlamentaarsed kuulamised ja korruptsioonivastaste meetmete rakendamise

järelevalve

Aruandeaastal korraldas komisjon mitu parlamentaarset kuulamist.

Nii kohtuti 17. veebruari 2014 valjasoiduistungi raames peaprokuror Norman Aasaga.

Kohtumise eesmärk oh saada ülevaade prokuratuuri tegevusest korruptsioonikuritegude

menetlemisel 2013. aastal.

10. märtsil 2014 pidas komisjon valjasoiduistungi Kaitsepolitseiametis. Ameti peadirektor

Arnold Sinisalu andis ülevaate Kaitsepolitseiameti tegevusest korruptsioonikuritegude

menetlemisel, lahendi leidnud olulistest korruptsioonijuhtumitest ning kavandatavast

korruptsioonivastasest tegevusest. Teine valjasôiduistung Kaitsepolitseiametis toimus 15.

detsembril 2014. Komisjoni liikmeid informeeriti uuest riskihiimangust majandusolukorrale ja

vôimalikust riigi julgeolekut ohustavast korruptsioonist, mis tuleneb muutunud

julgeolekuolukorrast maailmas.

17. märtsil 2014 toimus valjasöiduistung Keskkriminaalpolitseis. Politsei- ja Piirivalveameti

peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal Indrek Tibar ja Keskkriminaalpolitsei

arendusburoo juht Priit Heinsoo andsid ülevaate Keskkriminaalpolitsei rollist

korruptsioonikuritegude ennetamisel ja tökestamisel ning sellega seonduvatest probleemidest.

17. novembri 2014. istungil selgitasid Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna

analüüsitalituse nôunikud Kätlin-Cris Kruusmaaja Urvo Kiopets Korruptsioonivastase

strateegia (2013—2020) rakendusplaani aastateks 2014—2017ja selles kavandatud tegevusi.

2014. aasta sugisistungjargust alates on komisjon kohtunud mitme valitsusasutuse ja

institutsiooni esindajatega. Kohtumiste eesmärk oh saada informatsiooni, kuidas vastavas

ametiasutuses vOi sehle haldusalas on rakendatud korruptsioonivastast seadust (ametiisikute

korruptsioonialase teadlikkuse suurendamine, korruptsiooni ennetamine, kohustustest

kinnipidamise kontrohl fling sehlealaste sisekontrolli vOi muude konuptsiooniriskide vältimise

meetodite rakendamine). Samuti tunti huvi, millistel kaalutlustel kehtestas asutus

ametiisikutele deklaratsiooni esitamise kohustuse vol jättis kehtestamata.

8. septembril 2014 kohtuti Maksu- ja Tolliameti peadirektori Marek Helmi ja sisekontrolli

osakonna juhataja Veijo Naaritsaga.

15. septembril 2014 kohtuti Keskkonnainspektsiooni peadirektori Peeter Volkovi ja nOunike

Mati Tamme fling Antero Mannikuga.

13. oktoobril 2014 kohtuti Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri Agris Peedu ja

riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nöuniku Anneli Sihveriga.
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3. novembril 2014 kohtuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna

juhataja Meeli Oismaa ja majandusarengu osakonna analüütiku Regina Raukasega.

10. novembril 2014 kohtuti Maanteeametit riskijuhi Maria Jefanovaga.

12. jaanuaril 2015 kohtuti Konkurentsiameti peadirektori Mart Otsaga.

26. jaanuaril 2015 kohtuti EttevOtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimehe Hanno

Tombergi ning järelevalve ja riskijuhtimise Uksuse direktori Tilt Tammaiga.

09. veebruari 2015 istungil kohtuti $ihtasustuse KredExi juhataja Andrus Treieri ja riskijuhi

Anto Vilgiga.

Komisjonile edastatud informatsiooni kohaselt oh ametiasutustes ja institutsioonides, kelle

esindajad komisjoni istungitel osalesid, seaduses sätestatud nöuded täidetud. Vöimahiku

korruptsiooni ennetamisel panustatakse asutuste sisekontrohhi vol siseauditi osakonna tOOle

(MTA, Rahandusministeerium, Maanteeamet). TOötaj ate tOOlevötmisel tehakse

taustakontrolhi. Tahelepanu puutakse pöOrata ennetustOOle ja tOOtajate teadlikkuse

suurendamisele. Kehtestatud on korruptsiooni vältimist reguleerivad juhendid j a korrad;

konaldatakse teemakohaseid koolitusi ja teabepaevi. Asutustes, kus langetatakse otsuseid

suuremate rahaliste toetuste, sh Euroopa Lildu toetuste eraldamiseks, on sisse viidud täiendav

sisemine majandushike huvide kontroll; otsuseid teeb kohlegiaalne komisjon vol komitee

tEAS, SA KredEx). Riskide maandamiseks kontrollitakse seotud isikute andmeid. Oma huvid

dekiareerivad elektroonilises huvide deklaratsioonide registris valdavalt seaduses selleks

kohustatud isikud, kuna üldjuhul on asutustes loodud muud korruptsiooni vältimise abinöud.’2

Komisjoni istungil käinud ametitest moodustas erandi vaid Keskkonnainspektsioon, kus

dekiarantideks olid määratud köik ametiisikud, kellel on otsustusOigus.

Avaliku vahendi vöimalik korruptiivne kasutamine

Rilgikogu korruptsioonivastane erikomisjon taunis 2014. aasta 23. jaanuaril koostatud

hinnangus’3 Tallinna ja Tartu kohaliku omavalitsuse juhtide ebaeetilist käitumist 2013. aasta

kohaliku omavalitsuse volikogu vahimise eelsel ajal. Ebaeetihisus seisnes mitmeti tajutavates

reklaame sisaldavates kampaaniates osalemises ja nendeks avahiku raha kasutamises.

Komisjon jöudis järeldusele, et selhistes kampaaniates osalenud poliitikud vöisid saada

ebavOrdse ja pöhjendamatu eelise teiste valimistel osalenud isikute ees fling avahiku raha eest

tehtud mitmeti tajutavad reklaamid riivavad ühiskonnahhikmete Oiglustunnet. Erikomisjon

nentis, et pohiltik peab lähtuma hea pohiltihise käitumise tavast, el tohi endahe lubada vahimalgi

määrah korruptiivset kaitumist ega anda ka pohjust sehhisteks kahthusteks.

12 KVS § 13 bike 3 kohaselt on seaduses boetletudjuhtudel oigus kehtestada deklaratsiooni esitamise kohustus
ainultjuhul, kui ametlisikul on padevus kasutada avalikku vahendit vOi viia Iäbi sUüteo-vOi haldusmenetlust fling
puuduvad tOhusamad vahendid korruptsiooniohu vältimiseks.
13 http://www.riigikogu.ee/index.php?idl 78321
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Vaatamata komisjoni eespool käsitletud hinnangule fling avalikkuse taunivale hoiakule,

eksponeeris vahetult enne 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisi Tallinna Linnakantselei

(5. mail) internetis ja mitmes telekanalis reklaamklippi ,,Registreeru tallinlaseks!”.

Reklaamis kutsuti inimesi just ajavahemikus 5.—15. mai registreerima ennast Tallinna linna

elanikuks. Klipis näidati ka Tallinna linnapead Edgar Savisaart, kes poordus vaatajate poole.

Seega oh Tallinna hinna reklaamis aktiivse vahimiskampaania ajal ja möned paevad enne

Euroopa Parlamendi vahimiste algust (15. mai) eksponeeritud Eesti Keskerakonna

esinumbrina kandideerivat Edgar $avisaart.

Reklaami oh väija pannud Tailinna Linnakantselei, mis andis alust järeidada, et reklaami

kulud kaetakse Tallinna linna eeiarve vahenditest. Kuna hinna eelarvevahendid on avahikud

vahendid, mule kasutamine hinnapea eksponeerimiseks eime valimisi ei ole kooskölas

poliitihise käitumise hea tavaga, siis asus komisjon seisukohale, et nimetatud reklaam tuleb

enne Euroopa Pariamendi vahimisi massimeediast viivitamatult körvaldada.

Komisjon poorduski Tallinna Linnavalitsuse poole’4, mihies palus nimetatud rekiaami

massimeediast vilvitamatult eemaldada fling edastada komisjonile andmed köikide sehie

rekiaami tootmise ja avaldamisega seotud otsuste ja kulutuste kohta’5

Kuna viimaste vahimiste puhul oil avaiiku raha vahimiskampaanias kasutamine laialt levinud

nahtus ning selle vältimine vajab seadusandja sekkumist, valjendas komisjon toetust

Riigikogus algatatud erakonnaseaduse ja rekiaamiseaduse muutmise seaduse eelnöule (497

SE) ja Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduste eelnOule (666 SE).

Komisjon todes oma 3. juuni poordumises pöhiseaduskomisjoni poole, et mölemad eelnöud

on algatatud sihiga vahendada avahike vahendite väärkasutamist ning tapsemalt reguleerida ja

piirata aktiivse vahimiskampaania ajal maksumaksja raha kulutamist. Komisjon väljendas

lootust, et eelnöude menetlemisega liigutakse edasi joudsalt ja seaduste taiendamine vähendab

säärast väärkäitumistjuba 2015. aasta Rilgikogu valimiste eel.’6

Ka Riigikontroll oma auditis ,,Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja

iinnades”7 jöudis järeldusele, et praegune öigusraamistik ei ole piisav selleks, et efektiivselt

takistada avaliku sektori üksust tegemast reklaame maksumaksja raha eest.18

‘ 12.mai 2014 kin nr 2-7/14-146/1.
‘ 4. juuni 2014 vastuskirjas nr A-1/4876 teatas Tallinna Linnavalitsus, et klipi viimane eetripäev telekanalites
oil 15. mai. Samuti kinnitati, et linnapea kui Tallinna esindusisiku ja tunnusnäo kasutamine nimetatud klipis oil
Tallinna arengu huvides täiesti sihiparane ega oinud seotud Euroopa Parlamendi valimistega.
16 Erakonnaseaduse ja reklaamiseaduse rnuutmise seaduse eelnOu (497 SE) läbis esimese lugemise 13. mail
2014, eelnOu langeb menetlusest välja seoses Riigikogu koosseisu vahetumisega.
Riigikogu valimise seaduseja teiste seaduste muutmise seaduste eelnou (666 SE) lükati Riigikogu poolt 17.
septembri 2014 istungil tagasi.
I?

http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2342/Iang
uage/et-E E/Defa ult.aspx
18 Auditis, milles uuriti, kas perioodil 2012—2013 on omavalitsuste raha kasutatud poliitikute ja erakondade
reklaamimiseks, jOutijäreldusele, et Talliima linnaeelarvest oh 2013. aastal rahastatud kokku 11 teavitust, mida
vois mOista pohiitikute vol erakonna valimisreklaamina, ja sehleks kulus kokku 337 000 eurot iinna raha (1k 2).
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Auditi arutelul 19. jaanuaril 2015 (uhisistungil riigieelarve kontrolli erikomisjoniga) otsustas

komisjon toetada Riigikontrolli poolt Riigikogule tehtud oigusaktide täiendamise

ettepanekuid, mis aitaksid ära hoida avaliku raha väärkasutamist.

Ennetamaks avaliku vahendi vöimalikku korruptiivset kasutamist Riigikogu 2015. aasta

aktiivse valimiskampaania ajal, poordus komisjon 19. jaanuaril koigi valimistel osalevate

erakondade ja üksikkandidaatide poole uleskutsega jargida valimiskampaania rahastamisel

head valimistava ja mitte kuritarvitada avalikke vahendeid, kasutades ära oma

vöimupositsiooni. Samuti margiti, et valimiskampaaniat peab rahastama Uksnes erakond voi

valimistel kandideeriv uksikkandidaat ise.

Avaliku vahendi vOimaliku korruptiivse kasutamise tOkestamise teemat on komisjon arutanud

ka Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimehe Ado Ojasaluga (2. juunil 2014)

fling Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitj a Eerik Heidna ja Keskkriminaalpolitsei

korruptsioonikuritegude buroo juhi Mati Ombleriga (9. juunil 2014).

Komisjoni tegevusest seoses GRECO soovitustega

Komisjoni Uks töölöik aruandeperioodil hölmas GRECO neljanda hindamisvooru raportis

,,Parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride korruptsiooni ennetamine” Eestile antud

soovituste elluviimisega seotud tegevusi ja koostööd täitmist korraldavate institutsioonidega.

Komisjon sönastas oma seisukohad GRECO poolt parlamendiliikmetele antud soovituste

kohtajuba komisjoni eelmise perioodi töö ülevaates)9

2014. aasta kevadistungjargu löpus arutas komisjon koos Justiitsministeeriumi esindajatega,

kuidas on täidetud GRECO soovitusi prokuröridele ja kohtunikele. Selgus, et nende osas on

soovitused sisuliselt ellu viidud. Samas oh olukord parlamendiliikmetele antud soovituste

täitmise osas keerulisem.

$eoses GRECO poolt parlamendiliikmetele antud soovituste taitmisega tegi komisjon juba

möödunud aasta detsembris2° Riigikogu juhatusele ettepaneku leida Riigikogusiseselt

lahendus, kuidas neid rahvusvahelise organisatsiooni antud soovitusi täita.

Soovitused puudutasid pöhiliselt Riigikogu eetikaalaste juhiste koostamist,

parlamendiliikmetele tehtavate kingituste j a soodustuste fling voorustamisega seotud

käitumisjuhiste kehtestamist fling huvide konflikti käsitlevat regulatsiooni. $amuti soovitas

GRECO kehtestada eeskirjad, mihlega määratakse kindlaks parlamendihiikmete ja lobistide

suhtlemise reeglid.

Komisjoni ettepaneku ajendiks oh ka asjaolu, et Eestil lasus hindamisaruande 203. punkti

kohaselt kohustus esitada GRECO-le aruanne soovituste, sh parlamendile antud soovituste

19vt http://www.riigikogu.ee/public/RiigikogulKorruptsioonlKVEK_teg_ulevaade_01 _20 13-
012014.pdf 1k 13
20 13. detsembri 2013 kin nr4-14/13-5$/1.
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täitmise meetmetest hiljemalt 30. juuniks 2014. Juhatus tegi oma vastuses2t ettepaneku, et

komisjon vötaks rea küsimuste lahendamisel initsiatiivi enda kätte.

Nii ongi komisjon 2014. aasta kevadistungjargu mitmel istungil arutanud, milliseid meetmeid

oleks vaja, et täita GRECO soovitusi Eesti parlamendiliikmetele. Oigusloome labipaistvuse

suurendamiseks vöeti teravdatud tahelepanu alla juhiste koostamine parlamendiliikmete

suhtlemiseks lobitOO tegij ate ja kolmandate isikutega oigusloome protsessis fling vöimalike

huvide konflikti valtimise reeglistik.

Kevadistungjargu löpus edastas komisjon juhatusele Riigikogu juhatuse otsuse eelnöu

,,Konuptsioonivastase seaduse rakendamine ja huvide konflikti vältimine”.22 Uhtlasi tehti

ettepanek otsuses sätestatud kaitumisjuhiste illustreerimiseks avalikustada Riigikogu

veebilehel Riigikogu liikmete huvide konflikte puudutavad näidiskaasused ja

käitumissoovitused, mida komisjon saaks jooksvalt ajakohastada. Samuti edastas komisjon

juhatusele eelnOu ,,Riigikogu lobitOO tegemise hea tava” koos seletuskirja ja lobistide registri

loomise memoga. 23

Riigikogu juhatus arutas nimetatud eelnöusid koos koigi fraktsioonide esindajatega

septembris 2014. Komisjonile saadetud vastuse24 kohaselt jätkas nende eelnöude edasist

arutelu Riigikogu eetikakoodeksi tOOrUhm.25

Riigikogu eetikakoodeksi tOOrübma too tulemusena valmis Riigikogu liikme hea tava26

(edaspidi hea tava), mis kiideti heaks juhatuse nöupidamisel fraktsioonide esindajatega 17.

detsembril 2014. aastal (vanematekogu protokoll nr 4)ja otsustati avaldada ka Riigikogu XIII

koosseisu too alguseks valmiva ,,Riigikogu liikme käsiraamatu” osana.

Komisjon väljendab kahetsust, et tOOruhm ei tOOtanud läbi komisjoni poolt juhatusele

edastatud otsuse eelnOusid KV$-i rakendamise ja lobitOO hea tava kohta. Samas on positiivne,

et üldisem parlamendiliikmete käitumisnormistik leidis välj enduse eespool nimetatud heas

tavas, mida loodetavasti aktsepteerivad ka Riigikogu XIII koosseisu liikmed ja fraktsioonid.

Komisjon arutas hea tava oma 2015. aasta jaanuari istungitel fling otsustas

korruptsioonivastases seaduses j a heas tavas toodud pOhimötete näitlikustamiseks tOOtada

välja näidiskaasused Riigikogu liikmete vOimalikest huvide konflikti situatsioonidest.

Kaasuste ja käitumissoovituste väljatOotamise eesmärk on juhtida Riigikogu uue koosseisu

liikmete tahelepanu hea käitumise tavaga seotud asjaoludele.

LobitOO teemaga seonduvalt on komisjon kohtunud MTU Korruptsioonivaba Eesti juhatuse

esimehe Jaanus Tehveriga, kes andis ülevaate uuringu ,,LobitOO Eesti seadusloomes. Kes,

miks ja kuidas?” tulemustest ja nende pOhjal antud poliitikasoovitustest ,,Ettepanekud

2111 veebruari 2014 kin nr 4-14/13-58/2.
22 27.juuni 2014 kin nr 4-14/14-55/1
23 juuli 2014 kin nr 4-14/14-55/2.
2430 septembri 2014 kin nr4-14/14-55/3.
25 2014. aasta kevadistungjargul kuulusid Riigikogu eetikakoodeksi toörUhma Kaja Kallas (tooruhmajuht),
Kadri Simson, Andres Anvelt, Mart Nutt ja Kalte Laanet. Töörühma koosseis muutus 2014 sugisistungjiirgust
alates ja sinna kuulusid Kadri Simson (töörUhma juht), Barbi Pilvre, Kaia Iva ja Kalle Laanet.
26Tekst avalikustatud Riigikogu veebilehel aadressil: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=181665
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läbipaistva lobitoo tagamiseks”.27 Nimetatud uuringu korraldas ja rahastas Euroopa Komisjon.

Kuna uuring viidi läbi 19 riigis fling uuringu tulemused jöuavad vörreldavasse staadiumi

käesoleva aasta I poolaastal, siis on komisjon seisukohal, et jargmine Riigikogu koosseis

peaks nimetatud soovitused teravdatud tähelepanu alla vötma.

GRECO III hindamisvooru ,,Inkrimineerimised” ja ,,Erakondade rahastamise labipaistvus”

osas tunneb komisjon heameelt, et Eestile antud soovitused on täidetud.

Muud tegevused

Lisaks eelpoolkasitletule on komisjon veel:

• korraldanud Montenegro Parlamendi korruptsioonivastase komisjoni delegatsiooni Eesti
poolse vastuvötu 24. -26. septembril 2014. Kohtumise kaigus tutvustas komisjon
kolleegidele Eesti seadusandlust, komisjoni tööd ja kavandatavaid meetmeid
korruptsioonivastases tegevuses. Delegatsioon kohtus ka Riigikogu Euroopa Liidu Asjade
komisj oniga fling Justiitsministeeriumi ja Keskkriminaalpolitsei esindaj atega;

• osalenud kultuuri- ja pOhiseaduskomisjoni meediateemalisel uhisistungil;

• läbi vaadanud komisjonile laekunud margukirjad;

• analüüsinud ettepaneku tegemist Riigikontrolli 2015. aasta tooplaani koostamise kohta;
• kinnitanud komisjoni tegevuse Ulevaate (jaanuar 2013 —jaanuar 2014);
• kinnitanud komisjoni tegevuse ülevaate (veebruar 2014 — veebruar 2015);
• komisjoni esimees Ken-Marti Vaher on tutvustanud KVS-i rakendamist ja Eesti riigi

kogemusi korruptsioonivastases tegevuses Turgi j a Balkanimaade ajakirj anike
delegatsioonile; samuti on ta osalenud Riias toimunud korruptsiooniteemalisel
konverentsil ,,Ebaseaduslikud vOrgustikud ja poliitika Balti riikides”.

18. veebruar 2015

27http ://www.transparency.ee/cmlpublikatsioonid/lobitoo-eesti-seadusloomes-kes-miks-j a
kuidas.
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