Korruptsioonivastase erikomisjoni soovitused Riigikogu liikmetele
suhtlemisel huvirühmade esindajatega
Soovitusi välja töötades on erikomisjon teadvustanud Riigikogu kaalukat rolli huvirühmi
puudutavate otsuste langetamisel ning lähtunud soovist kaasa aidata seadusloome
läbipaistvuse suurendamisele ja huvirühmade võrdsele kaasamisele seadusandlikku protsessi.
Parlamendilobismi mõiste sisustamisel on erikomisjon lähtunud GRECO, OECD jt
rahvusvaheliste organisatsioonide määratlusest. Parlamendilobismina mõistetakse isiku
suhtlust parlamendiga kolmanda isiku või enda huvides, et mõjutada õigusloomet ja
seadusandaja otsuseid. Lobist võib olla nii juriidiline isik, kes tegutseb konkreetse inimese
vahendusel, kui ka mõnel juhul füüsiline isik.

TEE NII

ÄRA TEE SEDA

1. Kohtudes huvirühmade esindajatega, uuri
välja, milliseid huve nad esindavad ja kes neid
rahastab. Kui vaja, küsi täpsemat teavet.
Lobitööd võivad teha paljude elukutsete
1. Ära jäta tähelepanu pööramata sellele,
esindajad, sealhulgas advokaadid ja
millised motiivid on neil, kes taotlevad
konsultandid, kes tegelevad sellega kas era-, kokkusaamist või kutsuvad Sind üritustele.
avalikes või kollektiivsetes huvides.

2. Nõua, et huvirühmade esindajad teataksid
kirjalikult ette kohtumise eesmärgi, osalejate
nimed ja arutelu teema ning annaksid asjaga
seonduvat taustateavet.
3. Enne konkreetse eelnõu või teema arutelu
komisjoni istungil anna komisjoni liikmetele
teada, kui Sinu poole on pöördunud
huvirühma esindaja, ja palu see kanda
komisjoni istungi protokolli.
Nendest kohtumistest huvirühmade
esindajatega, mis ei ole seotud Sinu komisjoni
tööga, anna teada fraktsiooni esimehele.
4. Hinda, kas Sinu erahuvide ja avaliku huvi
vahel võiks tekkida konflikt, ja seda, kuidas
Sinu suhtlemist võidakse tajuda.
5. Ettevaatus pole kunagi liiast. Kui kahtled,
pea kellegagi nõu, ja kui otsustad tegutseda,
lisa dokumentidele selgitus.
6. Tee huvirühmade esindajatele ettepanek
väiteid või esitlusi pärast kohtumisi või
telefonikõnelusi kirjalikult põhjendada.
7. Pea kinni korraliku dokumenteerimise
tavast, sealhulgas pane kirja kohtumise

2. Ära võta vastu kutseid kohtumistele või
üritustele, mis võivad panna Riigikogu
delikaatsesse olukorda.

3. Ära suhtle konkreetse huvirühma
esindajaga, kaalumata teistele rühmadele
samasuguse võimaluse andmist.

4. Ära jaga teavet, mida Sul ei ole õigus
jagada, ega väärkasuta konfidentsiaalset
teavet.
5. Ära tee ega ütle midagi, mida võib käsitada
huvirühmade esindaja erikohtlemisena.
6. Ära jäta huvirühma esindajale muljet, et
mingi konkreetne soovitus, mõte või teave
võib olla või on otsuse tegemisel määrava
tähtsusega.
7. Ära kasuta huvirühma esindaja
külalislahkust, võõrustamist ja soodustusi

kuupäev ja koht, osalejate nimed ja arutusel
olnud küsimused.

hoolikalt järele mõtlemata ja kaalumata, kas
see on kooskõlas kehtivate reeglitega.
8. Ära võta vastu kingitusi, mida ei saa
8. Teata vastuvõetamatust lobitegemise viisist käsitada kui üheselt mõistetavat tavapärast
korruptsioonivastasele erikomisjonile.
viisakusavaldust ning mis ei ole kooskõlas
kehtivate reeglitega.1

Soovitused on heaks kiidetud erikomisjoni 29. mai 2017. aasta istungil
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