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Lobistidega kohtumised tuleb edaspidi avalikustada
Valitsus arutas tänasel kabinetinõupidamisel ja kiitis istungiotsusena heaks
justiitsministeeriumi ette valmistatud huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja
nende nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.
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Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele.
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lähtuvalt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitustest. Eesti on olnud GRECO liige alates 1999. aastast. Ühendus toimib vastastikuse hindamise põhimõttel ning GRECO

Huvide konflikti vältimise juhistega saab täpsemalt tutvuda

korruptsiooniveebis [1] ning lobireeglite juhistega justiitsministeeriumi

veebilehel [2].

Allikas URL:
https://www.korruptsioon.ee/et/uudised/lobistidega-kohtumised-tuleb-edaspidi-avalikustada
Lingid:
[1] https://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikti-juhised-ministritele-ja-nende-nounikele
[2] https://www.just.ee/et/lobistidega-suhtlemise-hea-tava-ametiisikutele

Lehekülg 1 / 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

