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1. Sissejuhatus 

 

 

 
Komisjon 
 
Põhiseaduskomisjon (AFCO) on Euroopa Parlamendis eriline komisjon. Sel komisjonil ei ole 

mõjukaid seadusandja ülesandeid, kuid tema pädevusvaldkonda kuuluvad teemad on väga 
olulised kogu parlamendi töö, institutsioonidevahelise dünaamika ja liidu üldise juhtimise 

seisukohast. AFCO-komisjon vastutab ka mitme seadusandliku erimenetluse algatamise eest, 
näiteks ettepanekud võtta vastu määrus Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kohta (ELi 

toimimise lepingu artikkel 226) või Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva akti kohta (ELi 

toimimise lepingu artikkel 223).  
 

AFCO-komisjoni vastutusalasse kuuluvad eelkõige: 
 Euroopa integratsiooniprotsessi institutsioonilised aspektid, eriti aluslepingute 

läbivaatamise tava- ja lihtsustatud menetluste ettevalmistamine, algatamine ja 
läbiviimine; 

 aluslepingute rakendamine ja nende toimimise hindamine; 
 Euroopa Liidu laienemisläbirääkimiste või Euroopa Liidust väljaastumise 

institutsioonilised tagajärjed; 
 institutsioonidevahelised suhted, kaasa arvatud institutsioonidevaheliste kokkulepete 

läbivaatamine kodukorra artikli 148 lõike 2 alusel1 parlamendi heakskiidu saamiseks; 
 ühtne valimismenetlus; 

 Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused, ilma et see piiraks juhatuse 

volitusi; 

 liikmesriigi poolt toime pandud liikmesriikide ühiste põhimõtete olulise ja järjekindla 
rikkumise kindlakstegemine; 

 kodukorra tõlgendamine ja kohaldamine ning selle kohta muudatusettepanekute 

esitamine. 
 
Parlamendi 8. koosseisu ametiaja kohta võib välja tuua, et AFCO-komisjon: 

 pidas 100 komisjoni koosolekut, millest 28 olid komisjonide ühised koosolekud; 

 võttis vastu 34 raportit, 8 kodukorra tõlgendust ja 51 arvamust; 
 sai nendele raportitele ja arvamustele 8951 muudatusettepanekut; 

 võttis vastu 1 resolutsiooni ettepaneku; 
 esitas 4 suuliselt vastatavat küsimust; 

                                                 
1 Kodukorra endine artikkel 140. 



 korraldas 18 lähetust; 

 korraldas 36 kuulamist; 
 pidas 11 poliitikaosakonna seminari. 

 
Käesoleva dokumendi eesmärk 
 
Käesolevas dokumendis antakse ülevaade AFCO-komisjoni tööst Euroopa Parlamendi 

8. koosseisu ametiajal, mis kestis 2014. aasta juulist kuni 2019. aasta juunini. Selles 
käsitletakse kõiki komisjoni pädevusvaldkondi ning seejuures keskendutakse põhiaspektidele 

ja tuuakse välja prioriteedid, mida komisjon sel ajavahemikul edendada soovis. 



 

 
 
 
 

2. Euroopa tulevik  
 
 

 
 

 

 

2.1. Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi 
kasutades 
 

 Raportöörid: Mercedes Bresso (S&D, IT) ja Elmar Brok (PPE, DE) 
 

 Menetlus: algatusraport (2014/2249 (INI)) 
 

2.2. Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses 
institutsioonilises ülesehituses 
 

 Raportöör: Guy Verhofstadt (ALDE, BE) 
 

 Menetlus: algatusraport (2014/2248 (INI)) 

 

2.3. Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis 
 

 Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 

 
 Menetlus: algatusraport (2018/2094 (INI)) 

 

Põhipunktid  
 

Parlamendi 8. koosseisu ametiaja alguses otsustas põhiseaduskomisjon koostada kaks 
resolutsiooni Euroopa tuleviku kohta, käsitledes nendes ELi institutsiooniliste reformide 
küsimust kaheastmeliselt:  

➢ raportis pealkirjaga „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu 
võimalusi kasutades“ hinnatakse aluslepingutes leiduvaid õiguslikke võimalusi ELi 
toimimise parandamiseks;  

 raportis pealkirjaga „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu 
praeguses institutsioonilises ülesehituses“ on esitatud ettepanekud, mida praegu 
aluslepingutes kehtestatud vahendeid kasutades ei ole võimalik teoks teha ning 
mille saavutamine on seetõttu võimalik vaid aluslepingu edasise muutmise teel.  

Neis kahes resolutsioonis, mis võeti täiskogu istungil vastu 16. veebruaril 2017, uuriti, mil 



viisil oleks võimalik taastada kodanike kindlustunnet ja usaldust ning suurendada 
otsustusprotsessi läbipaistvust ja ELi institutsioonide, asutuste ja mitteametlike organite 
vastutust. Selleks tuleb tugevdada institutsioonidevahelist koostööd, parandada liidu 
tegutsemissuutlikkust, luua uusi vahendeid ja uut tõhusat suutlikkust ning muuta 
otsustamisprotsessid demokraatlikumaks.  
 
Parlament rõhutas nendes raportites, kui tähtis on ühtne institutsiooniline raamistik ja 
ühenduse ehk liidu meetod. Parlament pooldas kvalifitseeritud häälteenamuse 
põhimõtte järgimist nõukogus ning seadusandliku tavamenetluse kasutamist, mille puhul 

võetakse võimaluse korral kasutusele sillaklauslid. Diferentseeritud integratsiooni teemal 
osutas parlament eelkõige võimalustele, mida pakuvad aluslepingu sätted tõhustatud 

koostöö kohta. Raportites käsitleti ka eri institutsioonide rolli, riikide parlamentidega 
suhtlemist ja esikandidaatide (Spitzenkandidaten) protsessi. Erilist tähelepanu pöörati 

demokraatlikule vastutusele majandus- ja rahaliidu valdkonnas tehtavate otsuste 
puhul, uutele asjaoludele välistegevuse, justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ning 

põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte kaitsmisele.  
 

Alates 2017. aastast aitasid Euroopa tuleviku üle toimunud arutelu veelgi süvendada 
Bratislava deklaratsioon ja tegevuskava, komisjoni valge raamat Euroopa tuleviku 

kohta, Rooma deklaratsioon ning juhtide tegevuskava, mille Euroopa Ülemkogu võttis 
vastu 2017. aasta oktoobris. Olulise panuse andsid ka Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ning eraldi või rühmadena tegutsenud liikmesriigid. 

Lisaks korraldasid eri institutsioonid, organid ja liikmesriigid dialooge ja konsultatsioone 
kodanikega.  

 
Euroopa Parlament arendas Euroopa tuleviku üle peetud arutelu edasi täiskogu istungitel 

kohtunud riigipeade ja valitsusjuhtide aruteludega ning võttis 13. veebruaril 2019 
toimunud täiskogu istungil vastu raporti Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta, 

mille põhiseaduskomisjon koostas enne 2019. aasta mais toimunud Sibiu tippkohtumist. 
 

Raportis Euroopa tuleviku käsitleva arutelu seisu kohta tuletatakse meelde mõningaid 
liidu saavutusi ning rõhutatakse, et liidu ees seisvate arvukate probleemidega tuleb 

tegeleda ühiselt ning nende lahendamiseks on vaja suuremat ja paremat poliitilist 
integratsiooni. Raportis korratakse, et institutsioonilised reformid peaksid muutma 

otsustusprotsessi demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks ning suurendama liidu 
tegutsemisvõimet. Raportis tuletatakse meelde mitmeid Euroopa Parlamendi 
varasemates resolutsioonides tehtud ettepanekuid Euroopa tuleviku kohta (nt kuivõrd 
tähtis on ühtne institutsiooniline raamistik ja ühenduse meetod, kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamine nõukogus, nõukogu otsustamise läbipaistvuse 

parandamine, võimalus anda aluslepingute tulevasel läbivaatamisel parlamendile õigus 
teha seadusandlikke algatusi, majanduse demokraatlikum juhtimine, esikandidaatide 

(Spitzenkandidaten) protsessi jätkamine ning põhiväärtuste järgimine) ning antakse 
ülevaade ettepanekutest, mida sel teemal on teinud teised institutsioonid, organid või 

liikmesriigid, võttes arvesse ka mitmes poliitikavaldkonnas toimunud muutusi. 
Resolutsioonis rõhutatakse vajadust tugevdada Euroopa avalikku ruumi kui riigiülest 

demokraatlikku ruumi. Toonitatakse, et pärast parlamendi ja komisjoni uue koosseisu 
ametisse asumist peaksid mõlemad seniseid töötulemusi kasutama ja esitatud 



ettepanekuid edasi arendama. 
 
Põhiseaduskomisjon korraldas raportite koostamisel mitmeid kuulamisi, pidas seminari ja 
arutas Euroopa tulevikku oma iga-aastastel kohtumistel liikmesriikide parlamentidega. 
Lisaks koostasid komisjoni liikmed mitu töödokumenti liidu sotsiaalse mõõtmega seotud 
institutsiooniliste aspektide, üleilmastumise ohjamise, majandus- ja rahaliidu 
süvendamise, Euroopa kaitse, ELi rahanduse tuleviku, nõukogu struktuuri ja töömeetodite 
ning mitmekiiruselise integratsiooni kohta. 
 

 
Euroopa tulevikku käsitleva aruteluga seotud arvamused 
 
Põhiseaduskomisjon võttis Euroopa tuleviku üle peetud arutelu raames vastu ka mitmeid 
arvamusi teiste komisjonide pädevusse kuuluvate teatavate konkreetsete teemade 
institutsiooniliste aspektide kohta.  
 
Ta võttis vastu arvamuse euroala eelarvesuutlikkuse kohta (arvamuse koostaja: Paulo 
Rangel (PPE, PT). Raporti eest vastutasid ühiselt ECON- ja BUDG-komisjon. AFCO-komis jon 
tuletas oma arvamuses meelde oma väljakujunenud seisukohta, et selline suutlikkus 
peaks olema osa ELi eelarvest ja seda tuleks rahastada liidu omavahenditest. Arvamuses 

analüüsiti võimalusi sellise suutlikkuse loomiseks asutamislepingu praeguste sätete alusel, 
rõhutades seejuures demokraatliku vastutuse ja legitiimsuse vajadust. 

 
Komisjon võttis vastu ka arvamuse ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, 

millega luuakse Euroopa Valuutafond, käsitledes eelkõige korda, mis tagaks praeguse 
valitsustevahelise Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) järeltulija nõuetekohase 

demokraatliku vastutuse (arvamuse koostaja: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) . 
 

Seoses ettepanekuga võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette sätted 
liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi 
eelarveorientatsiooni tugevdamiseks, soovitas AFCO-komisjon vastutaval ECON-
komisjonil teha ettepanek kiita heaks Euroopa Komisjoni ettepanek, mille eesmärk on 
integreerida majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sisu 

ELi õigusraamistikku (arvamuse koostaja: György Schöpflin (PPE, HU)).  
 

 

2.4  Rahanduse tulevik  
 

Lisaks ELi rahanduse tulevikku käsitlevale töödokumendile koostas AFCO-komisjon selle 
teemaga seoses mitu arvamust iga-aastase eelarvemenetluse, eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse ning mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite 
tuleviku kohta. AFCO-komisjon kasutas neis võimalust väljendada oma seisukohta, kuidas 

võiks nendes menetlustes parandada institutsioonilist dünaamikat ja kaitsta parlamendi 
rolli. 

 

Kõikides aastaeelarvet käsitlenud arvamustes rõhutas AFCO-komisjon kodanike 



programmidele piisavate vahendite eraldamist, Euroopa kodanikualgatusele eraldi 
eelarverea ettenägemist ning piisavaid vahendeid teabevahetuseks ja dialoogiks 
kodanikega (arvamuste koostajad: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 2015., 2016., 2018. ja 
2019. aasta eelarve kohta; György Schöpflin (PPE, HU) 2017. aasta eelarve kohta ja Alain 
Lamassoure (PPE, FR), kes alustas tööd arvamuse koostamiseks 2020. aasta eelarve 
kohta). 

 
AFCO-komisjon võttis vastu arvamuse (arvamuse koostaja: Pascal Durand (Verts/ALE, FR))  
2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta Euroopa Ülemkogu ja 

nõukogu käsitleva jao puhul, milles ta kordas parlamendi pikaajalist kriitikat seoses 
sellega, et nõukogu ei esita parlamendile eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

menetluse raames vajalikku teavet nõukogu puudutava eelarvejao rakendamise kohta.  
 

Arvamuses, mis käsitles BUDG-komisjoni raportit mitmeaastase finantsraamistiku  
(2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi 

tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist (arvamuse koostaja: Pedro 
Silva Pereira (S&D, PT)), nõudis AFCO-komisjon parlamendi täielikku kaasamist 

mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisse, omavahendite süsteemi põhjalikku 
reformi ning sillaklausli kasutuselevõttu mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite 

valdkonda kuuluvate otsuste tegemisel.  
 
Arvamuses, mis käsitles BUDG-komisjoni raportit järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava 
parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta (arvamuse koostaja: Gerolf Annemans 

(ENF, BE)), nõudis AFCO-komisjon, et võimaluse korral mindaks ühehäälsuselt üle 
kvalifitseeritud häälteenamusele, et tulevaste mitmeaastaste finantsraamistike kestus 

viidaks kooskõlla Euroopa Parlamendi koosseisu ametiajaga ja mitmeaastase 
finantsraamistiku muutmine tehtaks kohustuslikuks, ning hoiatas, et Euroopa Ülemkogu ei 

laiendaks oma rolli õigusvaldkonda, kuna seda ei ole aluslepingutega ette nähtud. 
Arvamuses, mis käsitles BUDG-komisjoni raportit Euroopa Liidu omavahendite süsteemi 

reformimise kohta (arvamuse koostaja: Mercedes Bresso (S&D, IT)), nõudis AFCO-
komisjon omavahendite süsteemi põhjalikku reformi, omavahendeid käsitlevate otsuste 

tegemisel üleminekut ühehäälsuselt kvalifitseeritud häälteenamusele ning tagasimaksete 
ja korrigeerimismehhanismide kaotamist.  

 
Arvamuses vaheraporti kohta, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 
2021–2027 – Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (arvamuse 
koostaja: Fabio Massimo Castaldo), kordas AFCO-komisjon eespool nimetatud sõnumeid 
ning pidas oluliseks, et tulupoole reformimisel reformitaks ka kulupoolt.  

 

 

2.5.  Diferentseeritud integratsioon 
 

 Raportöör: Pascal Durand (Verts/ALE, FR) 

 
 Menetlus: algatusraport (INI), (2018/2093 (INI)) 



 

Põhipunktid  
 

Lisaks mitmekiiruselist integratsiooni käsitlevale töödokumendile võttis AFCO-komisjon 
2018. aasta novembris vastu raporti diferentseeritud integratsiooni kohta. Raporti 
eesmärk oli selgitada diferentseeritud integratsiooni mõistet. Selles vaadeldi valdkondi, 
kus diferentseeritud integratsiooni peamiselt kasutatakse, käsitleti selle põhimõtte 
kohaldamise probleeme ja pakuti välja mõned võimalikud tegevussuunad nii praeguse 
aluslepingu raames kui ka väljaspool seda.  
 
AFCO-komisjoni raporti kohaselt peaks diferentseeritud integratsioon toimuma 
aluslepingu sätete alusel, olema avatud kõikidele liikmesriikidele ning ei tohiks kaasa 
tuua keerulisemat otsustusprotsessi. AFCO-komisjon nõudis eri diferentseerimisvormide 
lihtsustamist ning üksikutele liikmesriikidele esmasest õigusest tehtavate püsivate 
loobumisklauslite ja erandite kaotamist. Samuti märgiti, et kui kõigis 
poliitikavaldkondades toimuks üleminek ühehäälsuselt kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsuste tegemisele, vähendaks see diferentseeritud integratsiooni kasutamise vajadust. 

AFCO-komisjon tuletas meelde, et ELi liikmesus peaks eeldama ELi esmase õiguse 
täielikku järgimist kõigis poliitikavaldkondades ning nendele riikidele, kes soovivad ELiga 

tihedaid suhteid, ilma et nad oleksid valmis võtma kohustust järgida täielikult esmast 
õigust, ja kes ei taha või ei saa ELiga ühineda, tuleks pakkuda mingis vormis partnerlust.  
 
17. jaanuaril 2019 täiskogu istungil raporti üle toimunud hääletusel leidsid need 
seisukohad toetust. 



 

 
 
 
 

3. Institutsioonilised aspektid 
 

 
 
 
 

 

 

3.1. Uurimisõigus 
 

 Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Menetlus: ELi toimimise lepingu artikli 226 kolmandas lõigus on selle määruse 
vastuvõtmiseks sätestatud seadusandlik erimenetlus, mille kohaselt Euroopa 
Parlamendil on õigus teha seadusandlikke algatusi ning ta võtab õigusakti vastu 
pärast nõukogult ja komisjonilt nõusoleku saamist (2009/2212 (INL)). 

 

Põhipunktid  
 
Uurimisõigus on äärmiselt oluline vahend, mille abil parlamendid saavad täitevasutusi 

vastutusele võtta. Euroopa Parlamendi uurimisõigust tunnustati esimest korda 
õiguslikult Maastrichti lepinguga ning seda on alates 1995. aastast reguleeritud 

parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisotsusega2, mille kohaselt antakse parlamendile 
õigus asutada ajutisi uurimiskomisjone, et uurida „väidetavaid rikkumisi või halduslikku 

omavoli ühenduse õiguse rakendamisel“. Lissaboni lepinguga seda volitust suurendati, 
nähes ette, et uurimisõigus määratakse kindlaks määrusega, mille Euroopa Parlament 
võtab vastu omal algatusel pärast nõukogult (kvalifitseeritud häälteenamusega) ja 

komisjonilt nõusoleku saamist (ELi toimimise lepingu artikkel 226). 
 

Enne oma 7. koosseisu ametiaja lõppu võttis parlament vastu David Martini AFCO-
komisjoni nimel esitatud raporti, milles esitati ettepanek võtta vastu määruse eelnõu 

Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kohta, ning nõukogu ja komisjon esitasid selle kohta 
vastuväiteid. Parlamendi 8. koosseisu ametiaja alguses kinnitas esimeeste konverents 

parlamendi ettepanekut ja AFCO-komisjon nimetas uueks raportööriks Ramón Jáuregui 
Atondo, soovides algatuse uuesti esitada. 

 
Parlamendi eesmärk on suurendada uurimiskomisjonide võimekust. Kogemused on 

näidanud, et vaid Euroopa Parlament saab uurida küsimusi, mis jäävad riikidevahelise 
mõõtme tõttu riikide parlamentide pädevusest välja. Varasemate uurimiskomisjonide töö 
on näidanud, et parlamendi volitusi tuleb selles valdkonnas suurendada, et muuta need 

                                                 
2 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. aprilli 1995. aasta otsus Euroopa Parlamendi uurimisõiguse 

kasutamise üksikasjalike sätete kohta (95/167/EC, Euratom, ECSC) (EÜT L 113, 19.5.1995, lk 2). 



uurimised tõhusamaks. Samal ajal tugevdaks Euroopa Parlamendi uurimisvolituste 
ulatuse, sisu ja piirangute täpsem määratlemine õigusriigi põhimõtet ja kaitseks kõigi 
uurimiskomisjoni kaasatud üksuste õigusi. 
 
Nõukogu ja komisjoni peamised vastuväited  käsitlesid selliseid küsimusi nagu 
tunnistajate kutsumise õigus, võimalikud sanktsioonid tunnistuse andmisest 
keeldumise või valetunnistuse andmise eest ning uurimiskomisjonide nõutud 
dokumentide esitamise kohustus. 
 

Vaatamata asjaolule, et AFCO-komisjon tegi kogu parlamendi ametiaja jooksul algatuse 
edenemiseks korduvaid jõupingutusi, märkides näiteks mitmel korral, et ta on valmis 

otsima lahendusi, mis võimaldaksid nõukogul ja komisjonil vastuseisust loobuda, keeldus 
nõukogu kahjuks määruse sisu üle parlamendiga poliitilist arutelu alustamast. 

 
2019. aasta aprillis toimunud täiskogu istungjärgul võttis parlament lõpuks vastu AFCO -

komisjoni esitatud resolutsiooni, milles ta väljendas kahetsust selle üle, et nõukogu ja 
komisjon ei teinud koostööd (mistõttu võiks seada kahtluse alla lojaalse koostöö 

põhimõtte järgimise) ning kutsus neid institutsioone üles parlamendi uue koosseisuga 
uusi läbirääkimisi alustama3.  

 

3.2.  Parlamendi koosseis 
 

 Raportöörid: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) ja Pedro Silva Pereira (S&D, PT) 

 
 Menetlus: ELi lepingu artikli 14 lõikes 2 sätestatud seadusandlik erimenetlus, mille 

kohaselt Euroopa Ülemkogu võtab ühehäälselt Euroopa Parlamendi ettepaneku 

põhjal ja pärast tema nõusoleku saamist vastu otsuse Euroopa Parlamendi koosseisu 
kohta (2017/2054(INL)) 

 

Põhipunktid  
 

 
Euroopa Ülemkogu 2013. aasta juuni otsusega, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi 
koosseis aastateks 2014–2019, tehti Euroopa Parlamendile ülesandeks esitada enne 
2016. aasta lõppu ettepanek, et määratleda süsteem, mis võimaldaks tulevikus iga kord 
enne Euroopa Parlamendi valimisi jaotada parlamendikohtade arvu liikmesriikide vahel. 
Parlament ei saanud Ühendkuningriigi 23. juuni 2016. aasta referendumiga seotud 
mõjuvatel poliitilistel põhjustel Euroopa Ülemkogu otsusega nõutud ettepanekut 
koostada. 
 
AFCO-komisjon esitas oma 26. jaanuari 2018. aasta raportis mitmele põhimõttele rajatud 
ettepaneku Euroopa Parlamendi uue koosseisu kohta. Uue ümberjaotamise järel 
väheneks parlamendi koosseis 705 liikmeni ning selle tulemusel jääks vabaks hulk kohti, 

                                                 
3 Resolutsioon läbirääkimiste kohta nõukogu ja komisjoniga seadusandliku ettepaneku üle võtta vastu Euroopa 

Parlamendi uurimisõigust käsitlev määrus (võeti vastu 18. aprillil 2019). 



mida saaks kasutada võimalike tulevaste Euroopa Liidu laienemiste korral. 
 
Ühendkuningriigi vabanenud kohtadest 27 jaotataks 14 liikmesriigi vahel , et kodanike 
esindatus oleks õiglasem ja täielikult kooskõlas aluslepingu sätetega, eelkõige kahaneva 
proportsionaalsuse põhimõttega. Kui Ühendkuningriik on järgmiste valimiste ajal 
endiselt liikmesriik, jääks kehtima praegune kord. 
 
Raporti koostamisel analüüsis AFCO-komisjon mitmeid matemaatilisi valemeid ning 
jõudis järeldusele, et kuigi neil on suur potentsiaal luua tulevikus kohtade jaotamiseks 

alaline süsteem, ei ole alalise süsteemi pakkumine praeguses etapis Euroopa Parlamendi 
jaoks poliitiliselt teostatav. 

 
Täiskogu kinnitas 7. veebruari 2018. aasta hääletusel AFCO-komisjoni ettepanekuid. Ainsa 

punktina puudub parlamendi resolutsioonis ühise valimisringkonna ja riikidevaheliste 
nimekirjade loomise võimalus, mis sisaldus AFCO-komisjoni täiskogule esitatud raportis. 

 
Euroopa Parlament andis 13. juunil 2018 nõusoleku Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõule, 

millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis ning mis sisaldab täpselt 
parlamendi ettepanekus pakutud korda.  

 

 
 

3.3. Välispoliitika institutsioonilised aspektid 
 
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning 
Lissaboni lepingust tulenevad võimalused 
 

 Raportöörid: Esteban González Pons (PPE, ES) ja Michael Gahler (PPE, DE) 
 

 Menetlus: algatusraport, komisjonide ühised koosolekud AFET-komisjoniga, 
(2015/2343(INI)) 

 
Põhipunktid  

 

Pärast 13. oktoobril 2015 toimunud AFET- ja AFCO-komisjoni ühist kuulamist teemal 
„Ühine välis- ja julgeolekupoliitika Lissaboni lepingu kohaselt: võimaluste täielik 

ärakasutamine“, mille käigus arutati ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) tulevikuväljavaateid olemasolevate aluslepingute 
kontekstis, taotleti selle kuulamise järeldustele tuginemiseks luba nimetatud raporti 
koostamiseks. Eesmärk oli käsitleda ELi välispoliitikas esinevaid institutsioonilisi 
probleeme, kasutades selleks Lissaboni lepingu potentsiaali, ja väljendada Euroopa 
Parlamendi seisukohta seoses ÜJKP kujundamise institutsioonilise ja strateegilise 
mõjuga. 
 
 
Parlament püüdis selles raportis määrata kindlaks ühise kaitsepoliitika tõhusa tee ja 



kindlad edusammud, mis aitaksid liikuda Euroopa kaitseliidu suunas, et tulla toime uute 
geopoliitiliste olude ja julgeolekuohtudega ning tagada tõhus koostöö ning ressursside ja 
suutlikkuse jagamine liikmesriikide vahel, ilma et see piiraks nende pädevust 
kaitseküsimustes.  
 
Parlament soovis ühise kaitse institutsioonilise raamistiku arendamisel väljapaistvamat 
rolli, mis võimaldaks tal tugevdada järelevalvet ja seega liidu demokraatlikke aluseid.  
 
Raportis esitati mitu ettepanekut ühise kaitsepoliitika institutsioonilise tugevdamise 

kohta, sealhulgas kaitseministrite nõukogu, kaitseküsimuste juhtnõukogu, Euroopa 
Kaitseagentuuri, alalise struktureeritud koostöö (PESCO) ning parlamendi ja selle 

struktuuride aspektide kohta.  
 

Ühise kaitsepoliitika otsustavat süvendamist toetades rõhutas parlament ka vajadust 
tihedamate suhete järele NATOga, milleks tuleks partnerlust laiendada ja vältida töö 

dubleerimist. 
 

Parlament on esitanud nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale mitmeid poliitilisi soovitusi, mille puhul arvestatakse 

nii kehtivat põhiseaduslikku raamistikku kui ka Euroopa Liidu võimalikku reformi , mis 
toimuks aluslepingu muutmise kaudu. 
 

 
Välispoliitika tulevase institutsioonilise raamistikuga seotud arvamused 
 
Lisaks ELi kaitsepoliitika tulevikku käsitlevale töödokumendile ja raportile ÜJKP 

põhiseadusliku, õigusliku ja institutsioonilise mõju kohta tegeles AFCO-komisjon ka 
mitme ELi välispoliitikat käsitleva arvamusega. 

 
Arvamuses ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke 

(arvamuse koostaja: David McAllister (PPE, DE)), leidis AFCO-komisjon, et EL peaks 
võtma seisukoha ühtse rahvusvahelise osalejana, palus, et ÜRO, komisjon ja nõukogu 
teavitaksid Euroopa Parlamenti täielikult oma koordineerimistegevusest, ning nõudis 
ÜRO Julgeolekunõukogu reformimist, et ELil oleks võimalik saada selle organi alaliseks 
liikmeks. 
 
Arvamuses Euroopa kaitsekoostöö liidu kohta (arvamuse koostaja: David McAllister 
(PPE, DE)), nõudis AFCO-komisjon kaitse valdkonnas Lissaboni lepingu täielikku 
potentsiaali kasutamist, täieõigusliku julgeoleku- ja kaitsekomisjoni ning kaitseministrite 
nõukogu loomist ning tugevamat strateegilist partnerlust ELi ja NATO vahel. 
 

Arvamuses ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta 
(raportöör: Paulo Rangel (PPE, PT)), väljendas AFCO-komisjon heameelt alalise 

struktureeritud koostöö (PESCO), Euroopa Kaitsefondi tugevdamise ja Euroopa 
Kaitseagentuuri (EDA) eelarve suurendamise üle. AFCO-komisjon kinnitas ka oma toetust 

nõukogus kokku tulnud kaitseministrite kohtumise formaadi kehtestamisele, juhtis 
tähelepanu vajadusele kooskõlastada ÜJKP sise- ja välismõõdet ning kujundada välja 



ühtne kaitseturg ning rõhutas, et liit peab suutma iseseisvalt tagada oma kodanike 
julgeoleku. 
 

 

3.4. Majanduse juhtimise institutsioonilised aspektid ja pangandusliit  
 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade 
Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit  22 (ühine menetlus koos ECON-

komisjoniga) 
 

 Raportöörid: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) AFCO-komisjonist ja Gabriel Mato 
(PPE, ES) ECON-komisjonist 

 
 Menetlus: ELi toimimise lepingu artikli 129 lõige 3: erimenetlus EKPSi põhikirja 

muutmiseks, aluslepingutele lisatud protokolli muutmine (2017/0810 (COD)) 
 

Põhipunktid  
 

4. märtsi 2015. aasta otsusega kohtuasjas T-496/11 (Suurbritannia ja Põhja-Iiri 

Ühendkuningriik vs. Euroopa Keskpank) tühistati eurosüsteemi järelevalvepoliitika 
raamdokument. Sellest tulenevalt esitas EKP soovituse võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsus, millega muudetakse EKPSi põhikirja (protokolli nr 4 (Euroopa 
Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta) artiklit 22). Ettepaneku 

eesmärk oli anda EKP-le selge pädevus reguleerida kliiringusüsteemide, sealhulgas 
kesksete vastaspoolte tegevust. See kujutas endast aluslepingute lihtsustatud 

läbivaatamist ELi toimimise lepingu artikli 129 lõikes 3 sätestatud korras. Teemat käsitleti 
AFCO- ja ECON-komisjoni ühismenetluse raames. 
 
Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon (ECON) ning põhiseaduskomisjon 
(AFCO) võtsid oma raporti vastu 19. juunil 2018. Raport võeti seejärel vastu 4. juuli 
2018. aasta täiskogu istungil. Institutsioonidevahelisi läbirääkimisi põhikirja muutmise üle 
peeti paralleelselt Euroopa turu infrastruktuuri määrusega (EMIR 2.2), mille eesmärk oli 
tagada ELis teenuseid pakkuvate kesksete vastaspoolte üle kindlam ja tulemuslikum 
järelevalve. Nõukogu nõudmisel hõlmas põhikirja muudatuse lõplik kompromisstekst 

konkreetseid ja piiratud volitusi kolmandate riikide kesksete vastaspoolte suhtes  ning, 
mis veelgi olulisem, ei andnud EKP-le volitusi ELis asutatud kesksete vastaspoolte 

suhtes. 
  

EKP nõukogu otsustas 20. märtsil 2019 ühehäälselt oma ettepaneku tagasi võtta. Ta 
leidis, et institutsioonidevahelistel läbirääkimistel esitatud muudatusettepanekud ei 

vasta EKP taotletud põhieesmärkidele seoses EKPSi regulatiivse pädevusega ja võivad 
kahjustada EKP sõltumatust oma pädevuse teostamisel. EKP märkis, et ta on valmis 
edaspidi küsimust uuesti arutama, tehes tihedat koostööd teiste institutsioonidega, kui 
on võimalik leida lahendus, mis selliseid probleeme ei tekita. 
 

 



Majanduse juhtimise ja pangandusliiduga seotud arvamused 
 
AFCO-komisjon tegeles ka ECON-komisjoni töös esinenud mitmesuguste 

institutsiooniliste aspektidega, eelkõige majanduse juhtimise ja pangandusliidu 
valdkonnas. 

 
Majanduse juhtimine  

 
AFCO-komisjon esitas arvamuse (arvamuse koostaja: Sylvie Goulard (ALDE, FR)) ECON-
komisjoni 2014. aastal esitatud algatusraporti kohta, mis käsitleb majanduse juhtimise 
raamistiku läbivaatamist. Ta taotles oma arvamuses eelkõige Euroopa 
stabiilsusmehhanismi ning stabiilsuse, koostöö ja juhtimise lepingu integreerimist ELi 
õigusraamistikku koos asjakohase aruandluskorraga ning nõudis institutsioonidevahelist  
kokkulepet, mis hõlmaks stabiilsuse ja kasvu pakti kõiki etappe ning makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetlusi. Samuti pooldas ta laiaulatusliku Euroopa poliitikasuuna 
vastuvõtmist kaasotsustusmenetluse kaudu ning ELi eelarves majandus- ja rahaliidu 

jaoks fiskaalvõimekuse loomist. Arvamuses jõuti järeldusele, et tõeline majandus- ja 
rahaliit eeldab ELis õigusriigi põhimõtte tugevdamist, mis tagaks muu hulgas , et avaliku 

võimu teostamisel järgitakse seadust ning õigussubjektide võrdsus on tagatud 
kohtusüsteemide sõltumatusega.  

 
Euroopa järelevalveasutuste raamistiku läbivaatamine  
 
Euroopa järelevalveasutusi reguleeriva raamistiku läbivaatamise teemalises AFCO-
komisjoni arvamuses (arvamuse koostaja: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) käsitleti 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi makromajandusliku komponendi institutsioonilisi 
aspekte – Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. Eelkõige keskenduti Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu organisatsioonilisele struktuurile  ja aruandluskorrale. 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja ametisse nimetamine sooviti teha 
ametlikult Euroopa Keskpanga ülesandeks, mis samal ajal suurendaks sekretariaadi 
juhataja autoriteeti. AFCO-komisjon rõhutas, et sekretariaadi juhataja ametisse 
nimetamise menetlus peab olema täiesti läbipaistev  ja tema sõltumatus peab olema 
tagatud. Ta soovis samuti tagada, et talle antavate esindusülesannete delegeerimise 

ulatus oleks piiratud ja et sellest jäetaks sõnaselgelt välja parlamendile aruandmise 
kohustus, mis peaks jääma eesistuja ülesandeks. Lisaks leiti, et Euroopa Süsteemsete 

Riskide Nõukogu tegevust tuleks hoolikamalt jälgida ja et ta peaks vastama parlamendi 
küsimustele. Kokkulepitud kompromisstekst kajastas neid prioriteete. 
 
Euroopa hoiuste tagamise skeem  
 
ECON-komisjoniga pangandusliidu institutsiooniliste aspektide küsimuses tehtud koostöö 
raames esitas AFCO-komisjon arvamuse (arvamuse koostaja: Danuta Maria Hübner (PPE, 
PL)) määruse kohta, mille eesmärk on luua pangandusliidu kolmas sammas – Euroopa 
hoiuste tagamise skeem. Seadusandlikus arvamuses rõhutati, et pangandusliidu kõigi 
kolme samba liikmesuse puhul on vaja sujuvat üleminekut , kui liikmesriigid peaksid 
skeemiga liituma hilisemas etapis, kas majandus- ja rahaliiduga ühinedes või allkirjastades  
EKPga tiheda koostöö lepingu. Samuti nähti selles ette järkjärguline Euroopa hoiuste 



tagamise skeemi kattest diskvalifitseerimise menetlus. Selle aluseks on 
rikkumismenetlus, mille käigus Euroopa Komisjon peab läbima mitmeid olulisi 
menetlusetappe ja esitama oma põhjendused, enne kui ta saab teha otsuse Euroopa 
hoiuste tagamise skeemi kattest diskvalifitseerimise kohta.  
 

 

3.5. Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine 
 

 Raportöör: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  
 

 Menetlus: ELi toimimise lepingu artiklis 308 sätestatud erimenetlus, mille käigus 
nõukogu võtab Euroopa Investeerimispanga ettepaneku alusel ja pärast Euroopa 

Parlamendi ja komisjoni arvamuse saamist ühehäälselt vastu otsuse, millega 
muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja (2018/0811(CNS)) ja 

(2019/0804(CNS)) 
 

Põhipunktid 
 

Võttes arvesse, et AFCO-komisjon vastutab aluslepingute läbivaatamise menetluste eest, 

oli ta juhtiv komisjon Euroopa Parlamendi arvamuste koostamisel Euroopa Liidu 
lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli (nr 5) (Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) põhikirja kohta) muutmise teemal. 
 

Euroopa Investeerimispanga kavandatud sihtotstarbeliste muudatuste eesmärk oli 
kohandada EIP põhikirja uuele olukorrale, mille on põhjustanud Ühendkuningriigi 
väljaastumine Euroopa Liidust, ning kajastada Poola ja Rumeenia märgitud EIP kapitali 
suurendamist. 
 
AFCO-komisjon kiitis oma raportites heaks mõlemad Euroopa Investeerimispanga 
ettepanekud.  
 
AFCO-komisjoni esimees väljendas siiski 17. aprillil 2019 nõukogu ametisolevale 
eesistujale adresseeritud kirjas muret, et EIP ei ole kummaski ettepanekus esitanud 
piisavaid selgitusi seoses asendusdirektorite struktuuris tehtud muudatustega ja nende 

mõjuga EIP juhtimisele.  
 

 

3.6. Euroopa ombudsmani põhikiri  
 

 Raportöör: Paulo Rangel (PPE, PT) 
 

 Menetlus: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 228 lõikes 4 osutatud seadusandlik 
erimenetlus, mis võimaldab Euroopa Parlamendil võtta pärast komisjonilt arvamuse 
taotlemist ja nõukogu heakskiidul vastu määrused, millega kehtestatakse 



tegevusjuhend ja üldised tingimused, mis reguleerivad ombudsmani kohustuste 

täitmist (2018/2080 (INL)). 
 

Põhipunktid 
 

Euroopa Ombudsmani praegust põhikirja (otsus 94/262/ECSC, EÜ, Euratom) muudeti 
viimati enne Lissaboni lepingu jõustumist. Seetõttu oli viimane aeg see kehtetuks 
tunnistada ja võtta vastavalt praegu kohaldatavale õiguslikule alusele vastu täiesti uus 
määrus.  
 
Euroopa Parlament võttis 12. veebruaril 2019 vastu resolutsiooni Euroopa Parlamendi 
määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv 
kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom. 
 
Määruse eelnõus kavandatakse muu hulgas järgmist: 
– kehtestatakse tingimused, mille alusel võib ombudsmanile kaebuse esitada; 

– sätestatakse kord, mida tuleb järgida, kui ombudsmani uurimiste käigus tuvastatakse 
haldusomavoli juhtumeid; 

– võimaldatakse ombudsmanil läbi viia omaalgatuslikke uurimisi, ilma et see piiraks 
peamist kaebuste käsitlemise kohustust; 
– võimaldatakse ombudsmanil kas omal algatusel või kaebuse alusel: i) teha järeluurimisi ; 
ii) lisada Euroopa Parlamendile esitatavasse ombudsmani aastaaruandesse hinnangu 
tema soovituste täitmise määra kohta; iii) alustada uusi uurimisi rikkumisest teatajate 
esitatud teabe põhjal; 
– võimaldatakse ombudsmanil hinnata menetlusi, mis on kehtestatud selleks, et 
ennetada ahistamist ja kaitsta rikkumisest teatajaid  liidu institutsioonides, organites ja 
asutustes ning anda nendes valdkondades liidu töötajatele nõu;  
– nähakse ette, et liidu institutsioonid, organid ja asutused on kohustatud andma 
ombudsmanile kogu teabe, sealhulgas salastatud teabe või dokumendid, mida 
ombudsman neilt nõuab; 
– kohustatakse ombudsmani ja tema töötajaid käsitlema oma ülesannete täitmisel 

saadud teavet salajasena; 
– võimaldatakse ombudsmanil edastada Euroopa Prokuratuurile mis tahes teavet, mis 

kuulub viimase pädevusse; 
– nõutakse, et ombudsmanile antaks asjakohane eelarve, mis oleks piisav tema 

sõltumatuse ja ülesannete täitmise tagamiseks. 
Rikkumisest teatamist ja ahistamist käsitlevad sätteid AFCO-komisjoni esitatud raportis 

ei olnud, kuid need lisati täiskogu istungil muudatusettepanekutega.  
 

 
 
 
 
 

3.7. Euroopa Liidu Kohtu põhikiri: protokolli nr 3 muutmine  



  

 Raportöör: Morten Messerschmidt (ECR, DA) 
 

 Menetlus: seadusandlik tavamenetlus (õiguslik alus: ELi toimimise lepingu artikli 256 
lõige 1 ja artikli 281 teine lõik) (2018/0900(COD)) 

 

Põhipunktid 
 
27. novembril 2018 võttis AFCO-komisjon vastu õiguskomisjonile esitatud arvamuse,  

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse 
protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta.  

Arvamuses märgitakse muu hulgas, et määruse ettepanekuga tehtud muudatusi tuleb 
kohaldada kohtuasjade puhul, millega Euroopa Kohus või Üldkohus hakkavad tegelema 
pärast määruse jõustumise kuupäeva. 

 

3.8.  ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus 
 
Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta 

 

 Raportöör: Sven Giegold (Verts/ALE, DE) 
 

 Menetlus: algatusraport (2015/2041(INI)) 
 

Põhipunktid  
Läbipaistvus oli üks Jean-Claude Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni prioriteetidest, 

mistõttu komisjoni 2015. aasta tööprogrammi lisati kohustuslikku läbipaistvusregistrit 
käsitlev ettepanek ning võeti vastu otsus avaldada alates 1. detsembrist 2014 kõik 

kontaktid lobistide ja volinike, nende kabinettide töötajate ja peadirektorite vahel. 
 

AFCO-komisjoni raportiga ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse 
kohta sooviti koostada nendes küsimustes Euroopa Parlamendi ühtne ja üldine 
seisukoht, käsitledes selliseid aspekte nagu kogu seadusandliku menetluse läbipaistvus , 
eelkõige juhul, kui Euroopa institutsioonid puutuvad kokku sidusrühmade ja lobistidega.  

 

Raportis: 
 

 – edendati seadusandliku jalajälje kehtestamist esialgu vabatahtlikkuse alusel ja tava 
kohtuda ainult nende huvirühmade esindajatega, kes on registreerunud 

läbipaistvusregistris, muutes seeläbi läbipaistvusregistri võimalikult suurel määral 
kohustuslikuks; 

 
– nõuti meetmeid, et kaitsta ELi institutsioonide ja organite ausameelsust huvide 

konfliktide eest, eelkõige käitumisjuhendite ja asjakohase reguleerimisega nn pöördukse 
efekti, ooteaegade ja eksperdirühmade koosseisu küsimustes, ning pöörates tähelepanu 

ka huvide konflikti võimalusele olukorras, kus ELi teenistuses olevatele ametiisikutele 
kuuluvad ettevõtted taotlevad või saavad ELi rahalisi vahendeid; 



 
– nõuti meetmeid, mis parandaksid õigusloomeprotsessis juurdepääsu dokumentidele ja 
teabele ning hõlmaksid kõiki ELi institutsioone ja organeid, pidades eelkõige silmas 
dokumendiregistrite täielikkust ja kolmepoolsete kohtumiste dokumentide 
kättesaadavaks tegemist, spetsiaalset ühist andmebaasi seadusandlike dokumentide 
menetlemise seisu kohta, delegeeritud õigusaktide registrit, dokumentide salastamist 
ning teatavate nõukogu ja parlamendi organite koosolekute protokollide avaldamist; 
 
– nõuti ka läbipaistvust ja vastutust euroala majanduse juhtimisel ja ELi eelarve puhul;  

 
– juhiti tähelepanu Euroopa Parlamendi õigusele saada teavet  rahvusvaheliste lepingute 

kohta ning vajadusele parandada selliste lepingute puhul koostööd ja teabevahetust kogu 
lepingu kehtivusaja jooksul; 

 
– rõhutati vajadust võidelda pettuse ja korruptsiooni vastu, muu hulgas rahvusvahelise 

koostöö kaudu, ning kaitsta rikkumisest teatajaid tõhusa ELi õigusraamistiku abil ning  
 

– rõhutati vajadust tugevdada ka asutuste vastutust ning vältida huvide konflikte nende 
töötajate ja ekspertide hulgas. 

 

 

Läbipaistvusega seotud arvamused 
 

Lisaks raportile võttis AFCO-komisjon vastu ka arvamuse liidu õiguse rikkumisest 
teatajate kaitse kohta (arvamuse koostaja: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)). 
 
Arvamuses tehakse muu hulgas ettepaneku kohta muudatusettepanekuid, et tugevdada 
õiguslikku raamistikku rikkumisest teatajate kaitseks, sealhulgas anonüümse teatamise 
korral. Eelkõige soovitatakse, et ettepaneku sisuline kohaldamisala hõlmaks ELi lepingu 
artiklis 2 osutatud ELi ühiste väärtuste rikkumist ja poliitiliste aktidega toime pandud 
rikkumisi. Arvamuses tehakse ka ettepanek lisada ELi ja Euroopa 

Aatomienergiaühenduse ametnikud ja muud teenistujad  isikute hulka, kellel on õigus 
saada kaitset, ning nähakse ette sätted, millega tugevdatakse kriminaalõiguse rolli 
esildatud direktiivi rakendamisel. Lisaks tehakse arvamuses ettepanek tugevdada 

rikkumisest teatajate kaitset nende vastu algatatud põhjendamatute või pahatahtlike 
kohtumenetluste korral ning pakkuda neile psühholoogilist abi ja toetust. 
 

 
 
 

 
4. Euroopa lähendamine 

kodanikele 
 
 
 
 

 



 

4.1. Euroopa kodanikualgatus 
 

 Raportöör: György Schöpflin (PPE, HU)  

 
 Menetlus: seadusandlik tavamenetlus 2017/0220(COD) 

 
Põhipunktid  

 
AFCO-komisjon pooldas kodanike osalemist käsitleva õigusakti läbivaatamist juba oma 

esimeses raportis, mis koostati 2015. aasta oktoobris Euroopa kodanikualgatuse 
rakendamise kohta. Euroopa kodanikualgatuse õigusraamistiku läbivaatamise eesmärk 

oli muuta see ELi tasandil ühtlustatumaks, läbipaistvamaks ja kasutajasõbralikumaks 
tegevuskava koostamise vahendiks. 

  
Lõpuks esitas Euroopa Komisjon 13. septembril 2017 Euroopa Parlamendi järjekindla 

surve tulemusena ettepaneku uue Euroopa kodanikualgatuse määruse kohta. 
Institutsioonidevahelised läbirääkimised viidi lõpule 2018. aasta detsembris ja uut 
määrust hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020. Uue määrusega kehtestatakse 
mõned uued võimalused, nagu Euroopa kodanikualgatuse osaline registreerimine, mida 
kohaldatakse, kui komisjonil on pädevus esitada vastavas valdkonnas õigusakti ettepanek. 

Tänu AFCO-komisjoni algatusele ja Euroopa Parlamendi toetusele täiskogu tasandil 
saavad Euroopa kodanikualgatuse korraldajad nüüd täiendavat toetust  tõlketeenuste  

valdkonnas, neil on juurdepääs veebipõhisele koostööplatvormile, mis aitab neil Euroopa 
kodanikualgatust käivitada, ning nad saavad liikmesriikidelt täiendavat toetust riiklikul 

tasandil loodud kontaktpunktide kaudu. Komisjon ja Euroopa Parlament peavad oma 
teabevahetustegevuse kaudu aitama suurendada üldsuse teadlikkust Euroopa 

kodanikualgatuse olemasolust. Parlamendil õnnestus samuti anda korraldajatele 
lisaaega allkirjade kogumise ettevalmistamiseks ning tagada parlamendile suurem roll, 

kuna ta korraldab edukalt esitatud Euroopa kodanikualgatusi käsitleva arutelu ning tagab 
nende algatuste suhtes võetud komisjoni järelmeetmete rangema kontrolli. Parlament 

aitas ka tagada, et Euroopa Komisjoni vastus Euroopa kodanikualgatusele oleks selge ja 
läbipaistev, paludes lisada meetmete loetelu ja nende saavutamise ajakava. 

  
Samuti nõudis parlament Euroopa kodanikualgatuse läbipaistvat rahastamist, milleks 

tuleks toetuse allikate kohta registri kaudu korrapäraselt aru anda. Kuigi Euroopa 

Parlament ei suutnud institutsioonidevaheliste läbirääkimiste käigus alandada Euroopa 
kodanikualgatuse toetamiseks vajaliku vanuse alampiiri 16 aastale , on liikmesriikidel 

tänu parlamendi nõudmisele siiski lubatud soovi korral sellise madalama vanusepiiri 
kasuks otsustada. Määruse eesmärk on ka kaotada kolme aasta jooksul järk-järgult 

veebipõhised toetusavalduste kogumise üksiksüsteemid  ning asendada need Euroopa 
Komisjonis välja töötatud keskse veebipõhise toetusavalduste süsteemiga. 

 

4.2. E-demokraatia võimalused ja probleemid Euroopa Liidus 
 



 Raportöör: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Menetlus: algatusraport 2016/2008(INI) 

  

 Põhipunktid  

Raportis vaadeldakse hiljutisi muutusi uute e-demokraatia vahendite kasutamisel. Selles  
rõhutatakse, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia loob uusi võimalusi ELi 
demokraatlikus protsessis osalemiseks ja aruteluks ning võib leevendada üldsuse 

rahulolematust traditsioonilise poliitikaga, suurendada poliitilise süsteemi läbipaistvust 
ja vähendada nn Euroopa demokraatia defitsiiti. 

 
Jõutakse järeldusele, et e-demokraatia kogemus on Euroopas ebaühtlane ja et selle laiem 

kasutuselevõtmine eeldab spetsiaalset taristut. Mainitakse ka vajadust tegeleda 
turvalisusprobleemidega ja tagada eraelu puutumatus, kuna need aspektid on ülimalt 

tähtsad selleks, et kodanikud kõnealuseid vahendeid usaldaksid. 
  

Raportis kutsutakse ka liikmesriike üles digikirjaoskuse ning kõigile ELi kodanikele võrdse 
ja turvalise digitaalse juurdepääsu kaudu edendama e-kaasatust ning, lisades sellised 

digitaaloskused laiemalt koolide õppekavadesse ja pidevõppe kavadesse, pakkuma 
taskukohast ja kättesaadavat kiiret digitaristut. Liikmesriike julgustatakse edendama 

mehhanisme, mis võimaldavad ELi kodanikel suhelda valitsuste ja ELi institutsioonidega . 
Raportis osutatakse, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditel on Euroopa 
kodanikualgatuse kaudu suur potentsiaal ELi enda osalusdemokraatias ning et e-osalust 
oleks vaja suurendada ka komisjoni avaliku konsultatsiooni protsessis. Selles kutsutakse 
komisjoni üles arendama e-osalust 2017. aastal algatatud digitaalse turu strateegias  ning 

nõutakse, et ELi institutsioonid alustaksid ELi kodanike digitaalvaldkonnaga seotud õiguste 
edendamiseks ja tagamiseks Euroopa internetiõiguste harta väljatöötamist.  

 

Kodakondsusega seotud arvamused 
 
Aruanne ELi kodakondsuse kohta  

 
AFCO-komisjoni arvamuses (arvamuse koostaja: Cristian Dan Preda (PPE, RO)), milles 

käsitleti aruannet ELi kodakondsuse kohta, toonitati vajadust edendada poliitikat ning 
korraldada kampaaniaid ja tegevust, mille eesmärk on suurendada kodanike teadlikkust 

oma õigustest. Selles rõhutati, et ELi valimisi käsitleva õiguse reformi eesmärk on 
suurendada ELi demokraatlikus süsteemis osalemist  ja usaldust selle vastu ning et 

läbipaistvuse, teadlikkuse ja teabele mittediskrimineeriva juurdepääsu põhimõtted on 
äärmiselt olulised. Soovitati edendada osalemist Euroopa Parlamendi valimistel, 
tugevdades selleks valimiste üleeuroopalist iseloomu ja suurendades erakondade 

nähtavust ELi tasandil. Arvamuses nõuti Euroopa kodanikualgatuse määruse läbivaatamist 
ning rõhuti sellele, kui tähtis on töötada välja mehhanismid ja poliitika, mille eesmärk on 

kaitsta üksikisikute põhiõigusi digitaalkeskkonnas.  
 

4.3. Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus 



 

 Raportöör: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 
 

 Menetlus: algatusraport, kaasatud komisjon: REGI-komisjon (2017/2037(INI)) 
 

Põhipunktid 
 

Oluline osa Euroopa Liidu rahvastikust elab linnades ja linnapiirkondades ning nende 
tähtsus on ELi institutsiooniliste struktuuride ja õigusaktide rakendamise kontekstis 

kasvanud. AFCO-komisjon leidis, et see suundumus ja muud uued asjaolud, nagu Euroopa 
säästvate linnade Leipzigi harta, linnapeade pakt ja ELi linnade tegevuskava, millest 

viimane koostati 30. mail 2016 linnaküsimuste eest vastutavate ELi ministrite 
mitteametlikul kohtumisel (Amsterdami pakt), on muutnud vajalikuks arutelu linnade 
kaasamise üle ELi praegusesse otsustusprotsessi ja institutsioonilisse raamistikku , 
pidades aluslepingute vaimus silmas demokraatlikku legitiimsust, usaldusväärsust ja 
läbipaistvust. 
 
Parlament rõhutas raportis läbivalt eelkõige seda, kui oluline on Regioonide Komitee roll 

konsultatiivse ja nõuandva organina linnade kaasamisel ELi otsustusprotsessi, ning 
toonitas, et praegune institutsiooniline ülesehitus on piisav ja kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega. Parlament leidis siiski, et linnade läbipaistvat ja tulemuslikku osalemist 
otsuste tegemisel tuleks tõhustada, pidades eelkõige silmas neid otseselt mõjutavaid 

õigusakte. 
 

Sellega seoses väljendati raportis heameelt selliste algatuste üle nagu linnade ühtne 
kontaktpunkt, et hõlbustada juurdepääsu teabele, ja linnade tegevuskava, mis tagab 

mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse, ning taotleti nende tõhustamist. 

 
Parlament toetas samuti valdade ja kohalike omavalitsuste suuremat poliitilist 
kaasamist, sealhulgas tihedamas koostöös nõukoguga, et edendada nende rolli avalikus 
arutelus ja ELi poliitilise ruumi kujundamisel. 
 
Linnade rolli arendamiseks ELis toetati raportis tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja 
Regioonide Komitee vahel ning 54 Euroopa-teemalise arutelufoorumi programmi 
loomist, et edendada kohalike omavalitsuste arutelusid ja konsultatsioone ELi teemadel.  
 
Komisjon kinnitas kõnealuse raporti järelmeetmetes, et kohalike ja piirkondlike 

omavalitsustega on tõepoolest vaja pidada süstemaatilisemat dialoogi, ning märkis, et 
2019. aasta lõpuks viiakse läbi linnade tegevuskava mõju käsitlev uuring, et teha kindlaks, 

kuidas tegevuskava jätkata.  
 



 

 
 
 
 

5. Aluslepingute rakendamine 
 
 
 
 
 

 

 

5.1.  Kodakondsus 
 
ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 
  

 Raportöör: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)  
 

 Menetlus: Rakendamisraport (2018/2111 (INI)). 
  

Põhipunktid  
 

Raporti eesmärk oli hinnata nende aluslepingu sätete rakendamist, mis on seotud ELi 
kodakondsusega. Kuigi liidu kodakondsus on olemas alates Maastrichti lepingust ja seda 

tugevdati veelgi Lissaboni lepinguga, ollakse seisukohal, et liidu kodakondsust 
käsitlevate sätete rakendamisel ei ole saavutatud nende täit ulatust ega tõhusust .  

 
Aluslepingutes sätestatud ELi kodanike õigused hõlmavad demokraatliku osalemise 

õigust, valimisõigust, vaba liikumise õigust ja õigust mittediskrimineerimisele ning 
laienevad ka konsulaarkaitsele. 

 
Raportis soovitati neid ELi kodanike õigusi süstemaatilisemalt kaitsta, vajaduse korral  
rikkumismenetluste abil, laiendada ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikes 2 loetletud 
kodakondsusega seotud õigusi ELi toimimise lepingu artiklis 25 sätestatud menetluse 

teel ning suurendada programmide rahastamist, mille eesmärk on edendada ELi 
avalikku ruumi. Samuti pooldati kindlalt Europe Directi büroode rolli suurendamist, kuna 
need bürood peaksid ELi kodanikke nende õiguste teostamisel aktiivsemalt toetama. 
Raportis toetati 9. mai kuulutamist üleeuroopaliseks riigipühaks ja kodanikuhariduse rolli  

suurendamist ning nõuti sellega seoses ELi toimimise lepingu artiklite 165–167 

potentsiaali edasist uurimist. Peale selle soovitati raportis, et Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 25 alusel algatatud menetlus peaks viima ELi kodakondsuse põhikirja 

kehtestamiseni lisaks Euroopa sotsiaalõiguste sambale. 
 
 

Arvamused subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist 
käsitlevate aastaaruannete kohta 



 

AFCO-komisjon on teinud korrapäraselt kaastööd Euroopa Komisjoni aruandele 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, esitades arvamusi 
JURI-komisjonile, kes on selle dokumendi asjus juhtiv komisjon (raportöörid: Kazimierz 
Michał Ujazdowski (ECR, PL) ja Cristian Dan Preda (PPE, RO). AFCO -komisjon täheldas, et 
hinnataval ajavahemikul hoogustus liikmesriikide parlamentide tegevus nii poliitilise 
dialoogi raames kui ka põhjendatud arvamuste esitamisel (hinnatud perioodi jooksul 
algatati kolm kollase kaardi menetlust). Ta leidis, et üldiselt tahavad esinduskogud 
osaleda pigem ELi seadusandlusprotsessis kui sellele eelneval kontrollimisel. Komisjon 

rõhutas, et sellise osalemise võimaluse annab igale parlamendile oma valitsuse 
tegevuse jälgimine nõukogus. Samuti on AFCO-komisjon soovitanud suurendada 

paindlikkust seoses varajase hoiatamise mehhanismiga ja pakkunud välja võimaluse 
kasutada nn rohelist kaarti, et ELi seadusandlikus protsessis konstruktiivsemalt osaleda. 

 
Lisaks rõhutati arvamustes, et Euroopa Komisjon peaks õigusaktide koostamisel ja 

poliitika hindamisel paremini arvesse võtma subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet. AFCO-komisjon leidis, et Euroopa Komisjon on välja töötanud paremad 

õigusloomevahendid, kuid parandada tuleks mõju hindamist. 

 

5.2.  Liikmesriikide parlamendid 
 

 Raportöör: Paulo Rangel (PPE, PT) 
 

 Menetlus: Rakendamisraport (2016/2149 (INI)). 

 
Põhipunktid 

 
19. aprillil 2018. aastal vastu võetud raporti eesmärk oli hinnata liikmesriikide 
parlamentide praeguste osalemismehhanismide kasutamist  ELi poliitilises protsessis ning 
otsida võimalusi nende mehhanismide täiustamiseks, et kaasata parlamendid tihedamalt 

üldisesse integratsiooniprotsessi.  
 

Raporti ettevalmistamisel korraldas AFCO-komisjon parlamentidevahelise komisjonide 
kohtumise ja seminari. Raportöör käis teavet kogumas Portugali, Taani ja Kreeka 

parlamendis. Komisjon sai ka mitmelt parlamendilt kirjalikke arvamusi ning kasutas 
uuringute, ülevaadete ja õigusliku arvamuse vormis esitatud eksperditeavet.  

 
Raportis kinnitas Euroopa Parlament taas liikmesriikide parlamentide tähtsat rolli oma 

valitsuste tegevuse kontrollimisel, kui need Euroopa Ülemkogu ja nõukogu liikmetena ELi 
poliitikat kujundavad. Raportis julgustati jätkama parimate tavade vahetamist, 

liikmesriikide ministrite ja liikmesriikide parlamentide erikomisjonide korrapäraseid 
arutelusid enne ja pärast nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisi ning liikmesriikide 

parlamendiliikmete, Euroopa Komisjoni volinike ja Euroopa Parlamendi liikmete 

korrapäraseid kohtumisi. Parlament leidis samuti, et nii Euroopa Parlament kui ka 
liikmesriikide parlamendid peaksid olema tihedamalt kaasatud Euroopa poolaastasse ning 

et selleks tuleks liikmesriikide ja liidu tasandi eelarvekalender paremini vastavusse viia. 



Lisaks soovitas parlament sisse seada iga-aastase Euroopa nädala, kus liikmesriikide 
parlamendiliikmed arutaksid Euroopa küsimusi ühtaegu nii komisjoni volinike kui ka 
Euroopa Parlamendi liikmetega. 
 
Seoses liikmesriikide parlamentide rolliga subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
kontrollimisel toetas parlament varajase hoiatamise süsteemi reformimist, kutsudes 
komisjoni üles rakendama varajase hoiatamise süsteemi raames tehnilist 
teatamisperioodi, et leida kehtiva aluslepingu raamistiku raames praktiline korraldus, mis 
annaks liikmesriikide parlamentidele rohkem aega kaaluda seadusandliku akti eelnõu 

kohta põhjendatud arvamuse esitamist. Samuti kutsus ta komisjoni üles liikmesriikide 
parlamentide esitatud põhjendatud arvamustele vastates arvesse võtma nii 

proportsionaalsust kui ka subsidiaarsust. Parlament toetas ka IPEXi platvormi kasutamist 
süstemaatiliseks teabejagamiseks ja selleks, et subsidiaarsusprobleemidest varakult 

märku anda. Parlament küll nõustus mõttega, et liikmesriikide parlamendid esitaksid 
komisjonile arutamiseks konstruktiivseid ettepanekuid, võttes nõuetekohaselt arvesse 

komisjoni algatusõigust, kuid asus seisukohale, et integratsiooniprotsessi praeguses etapis 
ei ole punase kaardi menetluse rakendamine mõeldav. 

 
Lõpuks kutsus Euroopa Parlament üles tugevdama liidu ja liikmesriikide parlamentide 

suhteid, nõudes siiski liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi 
otsustuspädevuse selget piiritlemist ning lükates sellega seoses tagasi ühiste 
parlamentaarsete otsustusorganite loomise.  

 

5.3. Tõhustatud koostöö 
 

 Raportöör: Alain Lamassoure (PPE, FR) 
 

 Menetlus: Rakendamisraport (2018/2112 (INI)). 
 

Põhipunktid  
 

Seoses Euroopa tuleviku üldteemaga otsustas AFCO-komisjon uurida tõhustatud koostöö 
küsimust, eelkõige seda, kuidas on seni rakendatud aluslepingu sätteid tõhustatud 
koostöö kohta.  
 
Aruande ettevalmistamisel korraldas raportöör kuulamise ning teabekogumis missioonid 
Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidesse. 
 
AFCO-komisjon hindas oma raportis kontseptsiooni senist kohaldamist ja esitas 
tegevuskava, mida järgida, et tagada tulevikus tõhustatud koostöö sujuv ja tulemuslik 
rakendamine. 
Raporti aluseks olid lisaks tõhustatud koostöö juhtudele ELis ka samalaadsed 
riikidevahelise koostöö sätted teistes föderaalsetes mudelites, nagu USA, Kanada, Šveits, 
Austraalia, Saksamaa ja Itaalia. 

 
AFCO-komisjoni kavandatud tõhustatud koostöö tulemusliku rakendamise tegevuskava  



järgi ühtlustatakse otsustusprotsessi järgmiselt: 
 

 määratakse kaks järjestikust nõukogu eesistumisaega tähtajaks, mille jooksul tuleb 

kooskõlas ELi lepingu artiklis 20 sätestatud nõudega kindlaks teha, et liit tervikuna 
ei ole võimeline selle koostöö eesmärke saavutama;  

 ja soovitatakse kasutada ELi toimimise lepingu artiklis 333 ette nähtud eraldi 
sillaklauslit, et minna ühehäälsuselt üle kvalifitseeritud häälteenamusele ja 
seadusandlikult erimenetluselt tavamenetlusele kohe pärast seda, kui nõukogu on 
tõhustatud koostöö alustamist käsitleva kokkuleppe heaks kiitnud.  

 
AFCO-komisjon tegi ühtlasi ettepaneku, et Euroopa Komisjon võtaks tõhustatud koostöö 
haldamisel aktiivse rolli, ja soovitas tugevdada parlamendi rolli, võimaldades tal ELi 
toimimise lepingu artikli 225 (kvaasiseadusandlike algatuste) kaudu välja pakkuda uusi 
tõhustatud koostöö vorme ning kaasates parlamenti kõigis selle menetluse otsuste 
tegemise etappides. 
 
Raportis esitati ka soovitusi tõhustatud koostööga seotud kulude ja Euroopa Kohtu 

jurisdiktsiooni kohta sellistel juhtudel. Soovitati mõningaid kohandusi liidu 
institutsioonilises struktuuris, et tõhustatud koostöö otsustamismenetlust paremini 
arvesse võtta, samuti soovitati sätteid, mis võimaldaksid liikmesriikidel tõhustatud 
koostööst välja astuda või neid sellest välja saata.  
 
Neid peamisi ettepanekuid kinnitati 12. veebruaril 2019. aastal toimunud täiskogu 
hääletusel raporti üle. 

 

5.4. Detsentraliseeritud asutused 
 

 Raportöör: Gyorgy Schöpflin (PPE, HU) 
 

 Menetlus: Rakendamisraport (2018/2114 (INI)) 
 

Põhipunktid  
 
Rakendamisraportis, mis võeti vastu 14. veebruari 2019. aasta täiskogu istungil, uuritakse 

ja hinnatakse seda, kuidas on rakendatud detsentraliseeritud asutuste üle 
demokraatlikku kontrolli tagavaid institutsioonilisi mehhanisme, eelkõige 2012. aasta 

ühisavaldust ja ühist lähenemisviisi detsentraliseeritud asutustele, ning soovitatakse 
parandusi, et luua ühtsem, tõhusam ja läbipaistvam institutsiooniline raamistik nende 

asutuste tegevuse parlamentaarseks kontrollimiseks. 
 
Raporti ettevalmistamiseks saadeti kõigile parlamendikomisjonidele küsimustik  ning 
parlamendi uurimisteenistus tellis uuringu teemal „ELi asutused, ühine lähenemisviis ja 
parlamentaarne kontroll“. Raportöör käis teabekogumislähetusel Viinis Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ametis (FRA), Budapestis Euroopa Õiguskaitsekoolituse Ametis (CEPOL) ja 
Prahas Euroopa GNSSi Agentuuris (GSA). 
 



Kuigi Euroopa Parlamendi komisjonid kontrollivad aktiivselt asutuste tegevust  (eelarve 
ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavate komisjonidena, haldusnõukogu 
liikmete määramise ning ametite direktorite ametisse nimetamise ja ametist vabastamise 
menetluse teel, tööprogrammide üle konsulteerides, asutuste iga-aastaste 
tegevusaruannete kaudu ning arvamustevahetuste, külastuste, infotundide ja 
eksperditeadmiste vahetamise kaudu), nõuab parlament ühise lähenemisviisi 
rakendamise põhjalikku hindamist. Selle läbivaatamise põhjal soovib ta, et uuesti 
kaalutaks asutusi puudutava institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist ning 
asjakohase demokraatliku järelevalve ja vastutuse tagamist , kaasa arvatud asutuste 

kehtestamise ja toimimise põhimõtete kohustuslik läbivaatamine iga viie aasta järel. 
Parlament on samuti seisukohal, et tema rolli juhtimismõõtme järelevalves saaks veelgi 

parandada, muu hulgas iga-aastase arutelu kaudu ametite toimimise ja juhtimise üle. 
Parlament leiab ühtlasi, et aluslepingu muutmise korral tuleks kaaluda, kuidas asutused 

võiksid olla veelgi kindlamalt aluslepingutega seotud. 
 

Seoses Euroopa Ravimiameti (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 
ümberpaigutamise ettepanekutega väljendasid AFCO-komisjon ja juhtivad komisjonid 

(ENVI ja ECON) kartust, et parlamendi kaasamata jätmine uute asukohtade valimise 
menetlusse piirab tema seadusandliku tavamenetluse kohaseid volitusi. Seetõttu võttis 

parlament nende asutuste asukohtade ümberpaigutamist käsitleva seadusandliku 
menetluse raames vastu avalduse, milles taotleti 2012. aasta ühisavalduse ja ühise 
lähenemisviisi asjakohaste sätete läbivaatamist. 

 

5.5.  Euroopa Parlamendi poliitiline kontroll Euroopa Komisjoni üle 
 

 Raportöör: Mercedes Bresso (S&D, IT) 
 

 Menetlus: Rakendamisraport (2018/2113 (INI)) 
 

Põhipunktid  
 

Parlamentaarne järelevalve on demokraatliku legitiimsuse eeltingimus. Hiljutised 
muudatused õigusloomeprotsessis ja täitevvõimu suurem seadusandlik roll on tekitanud 
vajaduse tõhustada parlamentaarse järelevalve menetlusi. See nähtus ei ole liidu 
institutsioonilises struktuuris tundmatu, sest komisjon saab õigus loomepädevuse 
delegeeritud õigusaktide kaudu, suureneb politiseeritus ja vajadus õigust tugevdada, et 
suurendada õigusaktide tõhusust. Seetõttu oli raporti eesmärk hinnata ümber parlamendi 
järelevalveroll komisjoni üle ja ajakohastada seda vastavalt kirjeldatud uuele 
institutsioonilisele olukorrale. 
Selles raportis analüüsis AFCO-komisjon olemasolevaid parlamentaarse kontrolli 
vahendeid komisjoni üle, tegi kindlaks valdkonna peamised probleemid ning esitas 
soovitused nende lahendamiseks. 
 
Raportis juhiti muu hulgas tähelepanu sellele, et parlament ei kasuta täielikult ära kõiki 

poliitilise kontrolli vahendeid täidesaatva võimu kandja üle, tuletas meelde oma tugevat 
toetust esikandidaatide protsessile, rõhutas, et ELi täitevvõim on mitmetasandiline ja 



võib sõltuvalt poliitikavaldkonnast võtta erineva kuju, ning hoiatas olukorra eest, kus 
Euroopa Ülemkogu aluslepingute vastaselt täidab seadusandlikke ülesandeid. Tänu 
eelarvekomisjoni (BUDG) ja eelarvekontrollikomisjoni (CONT) esitatud arvamustele 
analüüsis AFCO-komisjon põhjalikult ka eelarve täitmisele heakskiidu andmise ja eelarve 
täitmise menetlusi kui parlamentaarse järelevalve vahendeid . 
 
AFCO-komisjon soovitas muu hulgas ühendada komisjonilt arupärimise vahendid 
järelevalve korraldamise vahenditega, samuti soovitas reformida parlamendi enda 
töömeetodeid, et parlamendi kontrollivolitusi tugevdada. AFCO-komisjon kutsus ühtlasi 

Euroopa Komisjoni üles paremini arvesse võtma Euroopa Parlamendi poolt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel tehtud seadusandlikke algatusi ning leidis, et 

võimalus anda parlamendile aluslepingu tulevase muutmise kontekstis seadusandliku 
algatuse õigus väärib tõsist kaalumist . Samuti pidas AFCO-komisjon vajalikuks, et 

aluslepingu mis tahes tulevase läbivaatamise käigus uuritaks võimalust komisjoni 
volinikke individuaalselt vastutusele võtta. Lisaks palus AFCO-komisjon komisjonil ja 

nõukogul algatada poliitiline dialoog parlamendi esitatud määruse ettepaneku üle, mis 
käsitleb uurimisõigust. Tähtis on ka see, et AFCO-komisjon nõudis koostöö tugevdamist 

liikmesriikide parlamentidega ja parimate tavade vahetamist täidesaatva võimu üle 
teostatava parlamentaarse järelevalve vallas. 

 
Neid peamisi ettepanekuid kinnitati 12. veebruaril 2019. aastal toimunud täiskogu 
hääletusel raporti üle. 

 

5.6. Põhiõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõte 
 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus 
  

 Raportöör: Barbara Spinelli (GUE, IT)  
 

 Menetlus: Rakendamisraport (2017/2089 (INI)) 
  

Põhipunktid  
 

Raportis analüüsiti ELi põhiõiguste harta rakendamist ELi institutsioonide poolt liidu 
esmase õigusaktina. Jõuti järeldusele, et kuigi Lissaboni lepinguga kehtestati harta ELi 
esmase õigusaktina peaaegu 10 aastat tagasi, saaks seda ELi otsuste tegemisel oluliselt 
rohkem arvesse võtta. 
  
Raportis tunnistati Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tähtsust  selles protsessis ja nõuti 
tema rolli tugevdamist süstemaatilise konsulteerimise teel. Komisjoni kutsuti üles 
mõjuhinnangute koostamisel harta sätteid arvesse võtma. Nõuti ka demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste ELi mehhanismi loomist käsitleva parlamendi 
resolutsiooni (vt allpool) edasist rakendamist, mis võimaldaks ELis ja liikmesriikides ning 
ELi institutsioonides ja asutustes toimuvaid muutusi süstemaatiliselt jälgida. Raportis 
paluti ka kõigil ELi institutsioonidel tugevdada harta arvessevõtmist ELi poliitikas, 
eelkõige majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames, ELi piirkondlikus 



rahastamises, laienemispoliitikas, ühises välis- ja julgeolekupoliitikas ning 
kaubanduspoliitikas. Raportis paluti komisjonil täita ELi kohustus ühineda Euroopa Liidu 
põhiõiguste kaitse konventsiooniga. See protsess on seiskunud pärast Euroopa Kohtu 
negatiivset arvamust. Rõhutati ka ELi asutuste potentsiaali toetada liikmesriike 
põhiõiguste hartast tulenevate kohustuste täitmisel.  
  
ELi institutsioone ja eelkõige Euroopa Komisjoni kutsuti üles suurendama liikmesriikide 
toetamist harta rakendamisel riiklikul tasandil, tagamaks, et hartas sätestatud õigusi ei 
jäeta tähelepanuta ega tõlgendata vääralt, ning tõhustama selles valdkonnas 

liikmesriikide koostööd ja heade tavade vahetamist. Lõpetuseks rõhutati raportis, et ELi 
institutsioonid, organid ja asutused peavad hartat järjekindlamalt tõlgendama, et muuta 

selle kohaldamine tõhusamaks.  
 

Põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet käsitlevad arvamused  
 

Lisaks raportitele põhiõiguste ja õigusriigi kohta võttis AFCO-komisjon vastu mitu nende 

teemadega seotud arvamust: 
 

Põhiõigused  
 

AFCO-komisjon esitas arvamuse põhiõiguste teemalise arutelu kohta ELis aastatel 2013–
2014 (raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)). Arvamuses rõhutatakse, et EL peab 
jätkama Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise 
protsessi ja tagama artikli 2 kohaste liidu väärtuste edendamise ning sisemiste ja väliste 
aspektide ühtsuse inimõiguste kaitses ja edendamises, sealhulgas rahvusvahelistes 
lepingutes. Arvamuses toodi esile institutsioonilised raskused ELi toimimise lepingu artikli 
7 lõike 2 rakendamisel, kuna see nõuab nõukogus ühehäälsust, ning seetõttu paluti 
liikmesriike ja ELi institutsioone luua täiendav mehhanism põhiõiguste ja õigusriigi 
põhimõtte täitmise tõhusaks jälgimiseks, laiendades Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
(FRA) volitusi, avalikustades teavet põhiõiguste rikkumiste kohta ning võimaldades 
komisjonil algatada FRA järelduste alusel ELi lepingu artikli 2 rikkumise korral 

rikkumismenetluse. 
 
Samuti leidis AFCO-komisjon, et tuleb teha pingsamat tööd, et läbi vaadata määrus 
üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele ja Euroopa kodanikualgatus ning tegelda 

aina sagedamini esineva olukorraga, kus oma vaba liikumise õigust kasutavad ELi 
kodanikud kaotavad valimisõiguse riiklikel valimistel.  
  
Õigusriigi mehhanism  
 
AFCO-komisjon (raportöör: György Schöpflin (PPE, HU)) andis oma panuse LIBE-komisjoni 
algatusraportisse, mille eesmärk on luua ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste 
mehhanism (demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi käsitlev liidu pakt) . 
Euroopa Parlament on alates 2015. aasta juunist kutsunud komisjoni üles tegema 
ettepanekut sellise mehhanismi loomiseks, mille eesmärk oleks tagada põhiõiguste harta 
ja aluslepingute järgimine. Raportis, mille täiskogu võttis vastu 25. oktoobril 2016, esitas 
parlament selle kohta komisjonile konkreetsed soovitused, sealhulgas ettepaneku 



institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta, millega need soovitused ellu viia. Eelkõige 
tegi parlament ettepaneku, et mehhanism peaks hõlmama ja täiendama olemasolevaid 
mehhanisme, põhinema tõenditel ja olema objektiivne. Parlament soovitas, et 
mehhanismi peaks toetama lai ekspertide rühm ja see peaks hõlmama liikmesriike ja ELi 
institutsioone ning nii parandus- kui ka ennetusmeetmeid. AFCO-komisjon käsitles 
eelkõige soovitusi, mis puudutavad mehhanismi õiguslikku vormi 
(institutsioonidevaheline kokkulepe), kogu ELi hõlmava parlamentidevahelise arutelu 
korraldamist demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste üle  ning resolutsiooni 
vastuvõtmist. 

 
Olukord Ungaris 

 
2017. aastal võttis AFCO-komisjon vastu ka arvamuse olukorra kohta Ungaris (raportöör: 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)). 
  

Arvamuses tuletati meelde, et kõik liikmesriigid jagavad Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 
sätestatud väärtusi ja peavad neist kinni pidama ning et neid väärtusi kaitstakse Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 7 kehtestatud menetlusega. AFCO-komisjon leidis, et Ungaris on 
praegu selge oht, et ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi võidakse tõsiselt rikkuda, ja 

see annab aluse algatada ELi lepingu artikli 7 lõikes 1 sätestatud menetluse. 
 
Liidu eelarve kaitsmine, kui esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises 

 
21. novembril 2018 võttis AFCO-komisjon vastu arvamuse BUDG-komisjonile ja CONT-

komisjonile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu 
eelarve kaitsmise kohta juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 

toimimises (raportöör Helmut Scholz (GUE, DE)).  
 

Muu hulgas soovitatakse arvamuses, et selle määruse kohaselt kehtestatud meetmed 
peaksid jõustuma alles pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on heaks kiitnud 

vastuvõetud meetmete väärtusega samaväärse summa ümberpaigutamise 
eelarvereservi. Et tagada kiire otsus liidu finantshuvide kaitsmiseks vajalike meetmete 

kohta, tuleks sellised ülekandmised lugeda heakskiidetuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu, kes teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega, 

muudab neid või lükkab need tagasi. Selliste meetmete kehtestamine ei tohi mõjutada 
liikmesriikide kohustust rakendada programmi või fondi, mida meede mõjutab , ja 
eelkõige kohustust teha makseid lõplikele toetusesaajatele või abisaajatele. Euroopa 
Komisjon peab aktiivselt jälgima, kas lõplike vahendite või toetuse saajate seaduslikke 
õigusi austatakse. Kui komisjon leiab tõendeid selle kohta, et liikmesriik ei täida kohustust 

tagada maksed ja kaitsta lõplike vahendite saajate või toetusesaajate õiguspäraseid huve, 
võtab ta asjakohased meetmed, et aidata vahendite või toetuse saajatel saavutada oma 

nõuete täitmine.  
 

Õiguste ja väärtuste programm 
 

21. novembril 2018 võttis AFCO-komisjon vastu LIBE-komisjonile adresseeritud arvamuse 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 



kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 programm „Õigused ja väärtused“ (arvamuse 
koostaja: Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE, ES)), (2018/0207(COD)). See uus programm 
asendab programmi „Kodanike Euroopa“ ning õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi, mille põhielemente sellega soovitakse kombineerida.  
 
Programmi tegevussuundadele, mis olid loetletud algses ettepanekus, lisatakse 
arvamuses liidu väärtuste tegevussuund, et edendada ja kaitsta põhiõigusi ja -väärtusi, 
demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja riikidevahelisel 
tasandil. 

 
 



 

 
 

 

6. Euroopa Liidust väljaastumise 
institutsioonilised tagajärjed 

 
 
 
 
 

 

 

BREXIT 
 

1. Euroopa Parlamendi roll — tsentraliseeritud menetlus 
 
Ühendkuningriigi väljaastumine pakkus üldist horisontaalset huvi kogu parlamendile. Sellega 
seoses on parlament tervikuna algusest peale kohustunud korraldama väljaastumisega 
kaasnevaid sisemenetlusi ning kindlaks tegema väljaastumise tagajärjed ELi jaoks ja iga 

parlamendikomisjoni pädevusse kuuluva poliitika valdkonnas. Parlament täitis talle 
asutamislepinguga antud ülesandeid nii täielikult ja kiiresti kui võimalik. Ta mobiliseeris 

tulemuslikult oma poliitilised ja haldusressursid, et olla kõnelustel ja kogu menetluses 
vastutulelik, vastutustundlik ja konstruktiivne osaleja. 

 
Kuigi Euroopa Parlament ei osale ametlikult liikmesriigi väljaastumise üle peetavatel 

läbirääkimistel, on ta Euroopa Liidu lepingu artikli 50 alusel pädev andma nõusoleku ELi ja 
väljaastuva liikmesriigi vahel sõlmitud väljaastumislepingule. Parlament on ühtlasi ELi 

institutsioon, kellel on aluslepingus sätestatud üldine poliitiline kontrollipädevus. Neil 
põhjustel järgis parlament väga hoolikalt Ühendkuningriigi EList lahkumise iga etappi ja täitis  

neis aktiivset rolli. 
 
Parlament asus teemaga tegelema pärast 23. juunil 2016. aastal Ühendkuningriigis toimunud 
rahvahääletust, kus 51,9 % osalejatest hääletas Euroopa Liidust lahkumise poolt.  
 
Kohe pärast rahvahääletust, 24. juunil 2016, toimus esimeeste konverentsi erakorraline 
koosolek, et valmistada ette parlamendi presidendi kohtumine teiste institutsioonide 
presidentidega ning arutada parlamendi järgmisi samme selles protsessis. 
 

28. juuni 2016. aasta erakorralisel osaistungjärgul, kus arutati referendumi tulemusi, võttis 
parlament vastu resolutsiooni Ühendkuningriigi referendumist tuleneva otsuse kohta EList 

lahkuda (P8_TA (2016)0294). Selle poolt hääletas 395, vastu oli 200 ja erapooletuks  jäi 71 
liiget. Resolutsioonis tuletas parlament meelde oma aluslepingutest tulenevat pädevust ja 

nõudis enda täielikku kaasamist väljaastumisprotsessi kõigis etappides. Euroopa Parlament 
on omal ja teiste institutsioonide algatusel väljaastumisprotsessis algusest peale tulemuslikul 

osalenud, temaga on konsulteeritud, ta on arutanud ja analüüsinud Brexiti kõiki 
institutsioonilisi ja poliitilisi tagajärgi. 

 



Keerukaid poliitilisi, horisontaalseid, õiguslikke ja poliitilisi küsimusi arvesse võttes 

tsentraliseeriti parlamendi töö koordineerimine esimeeste konverentsi tasandil, mis on 
Ühendkuningriigi EList lahkumise küsimustes parlamendi juhtiv organ. Esimeeste konverents 

võttis kasutusele etapiviisilise lähenemisviisi: esimene etapp, mis kestab Euroopa Ülemkogu 
suuniste määratlemiseni ja kus töö toimub esimeeste konverentsi tasandil, kusjuures 

parlamendi koordinaator Ühendkuningriigi väljaastumise üle peetavatel läbirääkimistel on 
Guy Verhofstadt (ALDE, BE), kes nimetati ametisse konverentsi 8. septembri 2016. aasta 

koosolekul; teine läbirääkimiste etapp, kus Guy Verhofstadt koordineerib tööd koos AFCO-
komisjoni esimehe Danuta Hübneriga (PPE, PL) ning kolmas etapp, mida juhivad AFCO-

komisjon ja teised komisjonid kooskõlas nõusolekumenetlusega.  
 

Sellega seoses ning samal eesmärgil – tagada Euroopa Parlamendi struktureeritud osalemine 
väljaastumisprotsessis – moodustas esimeeste konverents Brexiti juhtrühma (ametlikult 

konverentsi 6. aprilli 2017. aasta koosolekul, kuid mitteametlikult pärast parlamendi 28. 
juuni 2016. aasta resolutsiooni vastuvõtmist).  
 
Juhtrühma ülesanne oli esimeeste konverentsi egiidi all koordineerida ja ette valmistada 
parlamendi arutelusid, kaalutlusi ja resolutsioone Ühendkuningriigi EList väljaastumise 
kohta. Juhtrühma kuulusid esimees ja koordinaator Guy Verhofstadt, Elmar Brok (PPE, DE), 
Roberto Gualtieri (S&D, IT), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE), Gabriele Zimmer (GUE/NGL, 

DE) ja AFCO-komisjoni esimees Danuta Hübner. 
 

Parlament oli infokanalite või aktiivse osalemise kaudu pidevalt läbirääkimiste meetodite ja 
struktuuriga seotud. Kooskõlas 15. detsembri 2016. aasta avaldusega, mis tehti pärast 27 

liikmesriigi riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikku kohtumist, kutsuti parlamendi 
esindajad Euroopa Ülemkogu ettevalmistavatele kohtumistele. See tähendas Euroopa 

Parlamendi tulemuslikku kaasamist, sealhulgas „šerpade“ kohtumistel ja üldasjade 
nõukogus. Esimeeste konverentsi 4. aprilli 2017. aasta otsusega nimetas parlamendi 

president kolm parlamendiliiget — Elmar Broki, Roberto Gualtieri ja Guy Verhofstadti – 
esindama parlamenti šerpade koosolekutel, et valmistada ette Euroopa Ülemkogu kohtumisi 

Ühendkuningriigi väljaastumise teemal. Samal koosolekul tehti Guy Verhofstadti le 
ülesandeks osaleda üldasjade nõukogu asjaomastel kohtumistel ja poliitilise ülevaate 
saamiseks korraldatud koosolekutel. Euroopa Ülemkogu kohtumiste alguses palutakse 
parlamendi presidenti sõna võtma. Ka liidu pealäbirääkija Michel Barnier on hoidnud 
Euroopa Parlamenti põhjalikult ja korrapäraselt kõigi sündmustega kursis, teavitades 
parlamenti enne ja pärast iga läbirääkimistevooru ning seoses kõigi oluliste sündmuste ja 
etappidega, näiteks Euroopa Ülemkogu Brexitiga seotud kohtumised. Michel Barnier osales 
mitmel esimeeste konverentsi ja komisjonide esimeeste konverentsi koosolekul, et arutada 
fraktsioonide juhtide ja komisjonide esimeestega läbirääkimiste hetkeseisu.  

 
Brexiti juhtrühm on kokku tulnud rohkem kui 70 korda ning on tõhusalt kaasa aidanud 

parlamendi süstemaatilisele kaasamisele ja menetluse eesliinil püsimisele, avaldades 
õigeaegselt resolutsioone ja tehes avaldusi, mis on sisaldanud põhjendatud seisukohti kõigi 

läbirääkimiste ja tähtsamate muutuste kohta pärast Ühendkuningriigi teadaannet oma 
väljaastumiskavatsusest.  

 



Parlamendi kaasatust näitavad lisaks märkimisväärselt arvukatele Brexiti juhtrühma 

koosolekutele ja esimeeste konverentsi aruteludele ka täiskogu väitlused Brexiti üle. 
Parlamendi resolutsioonid on kõigis Brexitiga seotud küs imustes alati olnud üldjoontes 

kooskõlas teiste institutsioonide seisukohtadega. Samuti esitas Brexiti juhtrühm otsustavatel 
hetkedel, mil läbirääkimistes edusamme tehti või kõnelused seiskuda ähvardasid, 

mitmesuguseid avaldusi. Parlament on hoidnud tihedat kontakti ka Ühendkuningriigi 
valitsuse ja ametiasutustega, sealhulgas Ühendkuningriigi siseministeeriumiga, eelkõige 

kodanike õiguste küsimuses. 
 

2. AFCO-komisjoni roll — ettevalmistustöö 
 

Lisaks esimeeste konverentsi sellistele korralduslikele otsustele ja kooskõlas Euroopa 
Parlamendi kodukorraga on AFCO-komisjon pädev parlamendikomisjon Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 50 osutatud nõusoleku küsimuses. Kodukorra artiklis 884 on sätestatud, et 
„kui liikmesriik otsustab vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikl ile 50 liidust välja astuda, 
edastatakse küsimus vastutavale komisjonile“. Vastavalt kodukorra V lisa XVIII jaole, milles 
käsitletakse alaliste komisjonide volitusi ja vastutust, vastutab põhiseaduskomisjon 
väljaastumise institutsiooniliste tagajärgede eest ning seetõttu ka nõusolekumenetluse eest 
pärast läbirääkimiste lõppu.  
 

AFCO-komisjonil peaks seega olema horisontaalne roll, ilma et see piiraks teiste komisjonide 
konkreetset pädevust valdkondlikes küsimustes. AFCO-komisjon vastutab soovituse andmise 

eest kiita ELi ja väljaastuva liikmesriigi vahel läbi räägitud väljaastumisleping heaks või lükata 
see tagasi. Selline soovitus tuleks esitada resolutsiooni kujul, mis sisaldab volitusi, kuid mitte 

põhjendusi. See võib sisaldada ka lühikest seletuskirja, mida ei panda hääletusele. 
Muudatusettepanekud on vastuvõetavad üksnes juhul, kui neis esitatakse raportööri 

soovitusele vastupidine seisukoht. Uuesti sõnastamise menetlust reguleerib kodukorra 
artikkel 1055. 

 
Parlament peaks võtma nõusoleku kohta vastu otsuse, milles arvestatakse AFCO-komisjoni 
soovitust. Kodukorra artikli 105 lõike 46 kohaselt toimub parlamendis üks hääletus nõusoleku 
andmise üle, olenemata sellest, kas tegu on õigusakti heakskiitmise või tagasilükkamise 
soovitusega. Muudatusettepanekuid ei saa esitada ja vastavalt kodukorra artiklile 887 
otsustab parlament antud häälte enamusega.  
 
AFCO-komisjon tegi põhjaliku ettevalmistustöö, kogudes tõendeid, nõuandeid ja 
eksperditeadmisi avalikust ja erasektorist ning eri sidusrühmadelt nii Mandri -Euroopas kui ka 
Ühendkuningriigis. Nagu teised parlamendikomisjonid, korraldas ka AFCO-komisjon 
kooskõlas esimeeste konverentsi suunistega arutelusid ja kuulamisi, kus käsitleti 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumise mõju komisjonide pädevusse kuuluvatele 
poliitikavaldkondadele. 

 

                                                 
4 Kodukorra endine artikkel 82. 
5 Kodukorra endine artikkel 99. 
6 Kodukorra endine artikkel 99. 
7 Kodukorra endine artikkel 82. 



Alates 3. septembrist 2015 on AFCO-komisjon arutanud Brexiti üle rohkem kui 40-l 

komisjonide koosolekul, sealhulgas arutelud ELi pealäbirääkija, Brexiti juhtrühma 
koordinaatori ja teiste institutsioonide sidusrühmadega. On toimunud kuulamisi ja 

õpikodasid ning uurimuste ja teabedokumentide esitlusi mitmesugustel teemadel alates 
läbirääkimistest Ühendkuningriigi tulevaste põhiseaduslike suhete üle Euroopa Liiduga ja 

Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruaril 2016. aastal saavutatud kokkuleppest ning lõpetades 
kodanike õigustega ja Brexiti tagajärgedega Iirimaa piiridele. 

 
AFCO-komisjon osales ka teiste komisjonide kuulamistel väljaastumise ning Ühendkuningriig i  

ja ELi tulevaste suhete küsimustes või oli nende kuulamistega otseselt seotud. Lis aks 
eriüritustele arutati väljaastumist ja eriti selle protsessi seisu praktiliselt igal komisjoni 

koosolekul pärast seda, kui Ühendkuningriik oli väljaastumiskavatsusest teatanud.  
 

2016. aasta septembris moodustas AFCO-komisjon töörühma, mille eesmärk on ette 
valmistada ja koordineerida komisjoni tegevust seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumise 
menetlusega pärast seda, kui sellest Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt teada  anti.  
 
AFCO-komisjoni esimees ja Brexiti juhtrühma liige Danuta Hübner osales aktiivselt 
pingelistes tõendite ja teabe kogumise püüdlustes, korraldades avaliku ja erasektori 
sidusrühmade esindajatega ligikaudu 500 kahepoolset kohtumist seoses Ühendkuningriigi 

lahkumisega liidust ning selle mõjuga ELile ja Ühendkuningriigile. Samuti osales ta arvukatel 
ELi-välistel Brexitiga seotud üritustel. Brexiti juhtrühma liikmena osales pr Hübner rühma 

ligikaudu 70 koosolekul ja andis AFCO-komisjoni koosolekutel komisjoniliikmetele 
järjepidevalt aru kõigi juhtrühma ja kahepoolsete kohtumiste tulemustest.  

 
AFCO-komisjoni tegevus on andnud rikkalikult olulist ja asjakohast teavet Ühendkuningriigi 

lahkumise ja selle mõju kohta, eelkõige Euroopa Liidu toimimisele, samuti  kodanikele, 
ettevõtetele, institutsioonidele ja kogukondadele.  

 
Et juba varakult kindlaks teha peamised põhiseaduslikud ja institutsioonilised küsimused, mis  

tulenevad Ühendkuningriigi lahkumisest, koostas AFCO-komisjon dokumendi, mis sisaldas 
mitut selleteemalist ettepanekut ja ettevalmistavat küsimust. Üks tähtsamaid AFCO-
komisjoni volituste raames määratletud ülesandeid oli Euroopa Parlamendi koosseisu 
kindlaksmääramist käsitleva Euroopa Ülemkogu otsuse8 läbivaatamine. 
 
Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2013. aasta otsusega 2013/312/EL Euroopa Parlamendi 
koosseisu kindlaksmääramise kohta (milleks parlament andis oma nõusoleku) eraldatakse 
Ühendkuningriigile Euroopa Parlamendis 73 kohta.  
 

Vastavalt otsuse artiklile 4, mis kehtis ainult 2014.–2019. aasta ametiaja kohta, pidi 
parlament 2016. aasta lõpuks esitama ettepaneku määratleda „...süsteem, mis võimaldab 

                                                 
8 Euroopa Parlamendil on selles küsimuses algatusõigus ning ta peab andma oma nõusoleku Euroopa Ülemkogu 

ühehäälselt tehtud otsusele (ELi lepingu artikli 14 lõige 2). Esimeeste konverents lükkas AFCO-komisjoni 

taotletud seadusandliku algatusraporti koostamis e loa kohta otsuse tegemise edasi kuni artikli 50 kasutamiseni 

Ühendkuningriigi poolt, kuid lubas AFCO-komisjonil alustada vajalikku ettevalmistustööd. Euroopa Parlamendi 

president teavitas sellest Euroopa Ülemkogu eesistujat 14. detsembri 2016. aasta kirjaga.  



tulevikus iga kord enne Euroopa Parlamendi valimisi jaotada parlamendikohtade arvu 

liikmesriikide vahel objektiivsel, õiglasel, kestlikul ja läbipaistval viisil...“. 
 

Ühendkuningriigi väljaastumine mõjutas otseselt parlamendikohtade jaotust ja parlamendi 
koosseisu. Seetõttu tegi parlament 7. veebruari 2018. aasta resolutsioonis Euroopa 

Parlamendi koosseisu kohta uue kohtade jaotamise ettepaneku, mida hakatakse kohaldama 
alates 2019. aasta valimistest. Euroopa nõukogu otsus 2013/312/EL vaadati tulemuslikult 

läbi ja asendati Euroopa nõukogu 28. juuni 2018. aasta otsusega 2018/937/EL, millega 
määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis. See otsus sisaldas erisätteid juhuks, „kui 

Ühendkuningriik on 2019.–2024. aastaks valitud Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete 
volituste alguspäeval veel liidu liikmesriik“ või kui väljaastumine jõustub õiguslikult enne 

selle ametiaja algust. 
 

3. Väljaastumismenetlus on seiskunud 
 
Liidust väljaastumisega seotud sündmused Ühendkuningriigis on menetluse tegelikult 
peatanud. Pärast läbirääkimiste lõpetamist novembris 2018 ja hoolimata kõigist 
jõupingutustest ning ELi ja Ühendkuningriigi valitsuse kinnitustest ja tagatistest s eoses 
väljaastumislepingu rakendamise ja tulevaste suhete üle peetavate läbirääkimistega, lükkas 
Ühendkuningriigi parlamendi alamkoda väljaastumislepingu projekti kolmes järjestikuses 

hääletusvoorus tagasi. Esimene hääletus toimus 15. jaanuaril 2019 (432 vastu- ja 202 
poolthäält), teine 12. märtsil 2019 (391 vastu- ja 242 poolthäält) ja kolmas 29. märtsil 2019 

(344 vastu- ja 286 poolthäält). 
 

Asjaolusid arvestades nõustus Euroopa Ülemkogu 21. märtsil 2019 Ühendkuningriigi 
peaministri taotlusega saada ELi lepingu artikli 50 alusel pikendust. Seejärel lükati Brexit 

edasi kuni 22. maini 2019, tingimusel, et alamkoda kiidab väljaastumislepingu heaks 29. 
märtsiks, või kui see ei ole võimalik, siis 12. aprillini 2019. Pärast 29. märtsi 2019. aasta 

lüüasaamist esitas Ühendkuningriik 5. aprillil 2019 teistkordse pikendamistaotluse, millega 
Euroopa Ülemkogu nõustus 10. aprillil 2019. Teine pikendus on kavandatud nii pikaks ajaks 

kui on vaja väljaastumislepingu ratifitseerimiseks, kuid mitte kauemaks kui 31. oktoobri ni 
2019, ning tingimusel, et kui lepingut ei ole 2019. aasta 22. maiks ratifitseeritud, osaleb 
Ühendkuningriik 23. – 26. mai 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. 
 
Sel põhjusel ja kuigi nõukogu otsuse eelnõu Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta 
edastati parlamendile ja tehti täiskogu 31. jaanuari 2019. aasta istungil teatavaks, ei viidud 
nõusolekumenetlust lõpule, sest Ühendkuningriigi parlamendis ei saavutatud 
väljaastumislepingu heakskiitmist. 

 
 



 
 

 
7. Institutsioonidevahelised 

suhted 
 
 
 
 
 

 

 

7.1. Parem õigusloome  
 
Institutsioonidevaheline kokkulepe parema õigusloome kohta  
 

 Raportöör: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 

 

 Menetlus: Institutsioonidevaheline kokkulepe (2016/2005 (ACI))  
 

– paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja 
rakendamine 

 
 Raportöörid: Richard Corbett (AFCO, S&D, UK) ja Pavel Svoboda (JURI, PPE, CZ) 

 
 Menetlus: algatusraport, komisjonide ühiste koosolekutega menetlus koos JURI-

komisjoniga (2016/2018(INI))  
 

Põhipunktid  
 

Parema õigusloome paketi raames tegi komisjon 19. mail 2015. aastal ettepaneku uue 
institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe kohta. Pärast mitut 

läbirääkimisvooru komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel jõuti 8. detsembril 2015 

kokkuleppele. Euroopa Parlamendi esimeeste konverents kiitis kokkuleppe heaks 16. 
detsembril 2015. Kooskõlas parlamendi kodukorraga vaatas põhiseaduskomisjon 

kokkuleppe läbi ja soovitas täiskogul selle vastu võtta. 9. märtsil 2016 otsustas parlament 
kokkuleppe heaks kiita.  

 
Parlament väljendas kokkuleppe üle heameelt, leides, et see on hea alus kolme 

institutsiooni vahel uute, avatumate ja läbipaistvamate suhete loomiseks, et tagada liidu 
kodanike huvides parem õigusloome. Parlamendi otsuses juhiti ühtlasi tähelepanu 

mitmele küsimusele, mis eeldavad edasisi poliitilisi ja/või tehnilisi järelmeetmeid .  
 

Neid küsimusi analüüsiti põhjalikumalt JURI- ja AFCO-komisjoni ühises algatusraportis 
uue institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta. Raporti 

koostamiseks moodustasid JURI- ja AFCO-komisjon töörühma, et uue 
institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamist üksikasjalikumalt uurida. Töörühma töö 



põhjal koostasid kaks komisjoni institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamise ja 
tõlgendamise kohta raporti, mille parlament 30. mail 2018. aastal täiskogu istungil vastu 
võttis. 
 
Raportis vaadeldi programmitööd käsitlevate sätete rakendamist, parema õigusloome 
vahendeid, õigusakte, delegeeritud õigusakte ja rakendusakte, õigusloomeprotsessi 
läbipaistvust ja kooskõlastamist, liidu õigusaktide rakendamist ja kohaldamist, 
lihtsustamist ning institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamist ja järelevalvet . 
Raportis väljendati üldiselt heameelt saavutatud edusammude üle, nagu ühisavalduste 

vastuvõtmine iga-aastase institutsioonidevahelise programmitöö kohta, delegeeritud 
õigusaktide ühisregistri loomine, juurdepääs komisjoni ekspertide kohtumistele 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel. Samuti väljendati heameelt esimese aasta 
jooksul saadud kogemuste ja uue institutsioonidevahelise kokkuleppe osalise kohaldamise 

üle. Institutsioone ergutati uutele jõupingutustele kokkuleppe täielikuks rakendamiseks , 
eelkõige seoses institutsioonidevaheliste läbirääkimistega, mis käsitlesid mittesiduvaid 

kriteeriume ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kohaldamiseks (delegeeritud 
õigusaktid ja rakendusaktid), seoses kõigi selliste alusaktide vastavusseviimisega, mis 

endiselt viitavad kontrolliga regulatiivmenetlusele, seoses institutsioonidevaheliste 
läbirääkimistega koostöö ja teabevahetuse praktilise korralduse üle rahvusvaheliste 

lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja lepingute sõlmimisel, ning seoses spetsiaalse 
ühise andmebaasi loomisega seadusandlike ettepanekute seisu kohta. 
 

AFCO-komisjon võttis vastu ka arvamuse Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta muuta 
eeskirju ja üldpõhimõtteid, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(raportöör: Pascal Durand (Verts, FR)), kus ta nõudis liikmesriikide hääletuste 

läbipaistvamaks muutmist alalises ja apellatsioonikomitees, kuid ei nõustunud komisjoni 
ettepanekuga mitte võtta apellatsioonikomitee hääletustel arvesse nende liikmesriikide 

hääli, kes jäävad erapooletuks.  
 

7.2. Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine õigusloomearutelu 
läbipaistvuse kohta nõukogu ettevalmistavates organites 
 

 Raportöörid: Jo Leinen (S&D, DE) ja Yana Toom (ALDE, EE) 

 
 Menetlus: algatusraport, komisjonide ühiste koosolekutega menetlus koos PETI-

komisjoniga (2018/2096(INI)) 
 

Põhipunktid  
 

2017. aasta märtsis algatas Euroopa Ombudsman nõukogu ettevalmistavates organites 
toimuvate seadusandlike arutelude läbipaistvuse teemal strateegilise uurimise , kus ta 
leidis, et nõukogu praegused tavad kujutavad endast haldusomavoli. 9. veebruaril 2018 
esitas ombudsman nõukogule kolm üksikasjalikku soovitust ja mitu ettepanekut selle 

kohta, kuidas õigusloomeprotsessi läbipaistvust suurendada. Nõukogu ei vastanud 
seadusega ette nähtud kolmekuulisele tähtaja jooksul. 16. mail 2018 saatis ombudsman 



Euroopa Parlamendile eriaruande, et kõnealuses küsimuses toetust saada. 
 
Esimeeste konverents andis AFCO- ja PETI-komisjoni taotlusel neile loa koostada 
algatusraport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta, mis käsitleb nõukogu 
õigusloomeprotsessi läbipaistvuse teemalist strateegilist uurimist.  
 
AFCO-komisjon jagas oma raportis ombudsmani seisukohta, et kodanikud peaksid olema 
võimelised õigusloomeprotsessist aru saama, seda üksikasjalikult jälgima ja õigusaktide 
väljatöötamisel osalema, ning nõudis õigusloomeprotsessi suurt läbipaistvust. Samuti 

taunis AFCO-komisjon nõukogu ettevalmistavate organite kohtumiste läbipaistmatust 
ning nõukogu haldusomavoli, mis seisneb tavas mitte ennetavalt avaldada seadusandlike 

ettepanekutega seotud dokumente. Ühtlasi leidis AFCO-komisjon, et nõukogu tava 
liigitada oma ettevalmistavates organites jagatavad dokumendid, mis on seotud 

seadusandlike toimikutega, süstemaatiliselt kategooriasse „LIMITÉ”, on Euroopa Liidu 
Kohtu praktika rikkumine. Selline teabepuudus ei lase liikmesriikide parlamentidel 

kontrollida oma valitsuste tegevust nõukogus ja on vastuolus demokraatlike 
põhimõtetega. AFCO-komisjon leidis, et avalik hääletamine on demokraatliku 

otsustusprotsessi üks põhitunnuseid. Ta kutsus nõukogu üles kasutama kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise võimalust  ning võimaluse korral hoiduma otsuste 

tegemisest konsensuse alusel ilma ametliku avaliku hääletuseta. AFCO-komisjon toetas 
täielikult ka ombudsmani soovitusi nõukogule. 
 

Parlamendi täiskogu 17. jaanuari 2019. aasta istungil peetud hääletustel leidis suurem osa 
AFCO-komisjoni ettepanekutest toetust. 

 

7.3. Volinikukandidaatide kuulamise menetlused ja tavad ning 2014. aasta 
kuulamistest tehtud järeldused 
 

 Raportöör: Richard Corbett (S&D, UK) 

 

 Menetlus: algatusraport (2015/2040(INI)) 

 

Põhipunktid  

 

Nagu ka pärast eelmiste valimiste toimumist, hindas parlament volinike kuulamisteks 
kasutatud menetlusi ja meetodeid, analüüsides eeskirju ja tehnilisi meetmeid, 
küsimustikke, kuulamiste struktuuri, 27 esialgse ja 2 täiendava kuulamise tulemusi, 
parlamendi hääletuste tulemusi ja meediahuvi. 8. septembril 2015. aastal vastu võetud 
resolutsioonis soovitas parlament kehtestada tähtaja, mille jooksul kõik liikmesriigid 
peavad esitama oma kandidaadid, ja ühtlasi pani ette, et iga liikmesriik esitaks komisjoni 
presidendile kaalumiseks võrdsel alusel vähemalt kaks kandidaati – ühe mees- ja ühe 
naiskandidaadi. Parlament rõhutas samuti, kui tähtis on majanduslike huvide 
deklaratsioonide põhjalik analüüsimine, kaasa arvatud perekondlikud huvid, ning tegi 
mõned ettepanekud, kuidas parandada kuulamiste korraldust, kirjalike küsimuste 

esitamist, vastuste jälgimist, suuniseid koordinaatorite hindamiskoosolekute 
korraldamiseks pärast kuulamisi ja teabe kättesaadavaks tegemist kuulamiste raames. 



Selle raporti vastuvõtmise tulemusel muudeti Euroopa Parlamendi kodukorda. 
  

7.4.  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe 
läbivaatamine 
 

 Raportöör: Esteban González Pons (PPE, ES) 

 
 Menetlus: Institutsioonidevaheline kokkulepe vastavalt Euroopa Parlamendi 

kodukorra artiklile 1489 (2017/2233 (ACI)) 
 

Põhipunktid  
 

Kooskõlas oma 2017. aasta tööprogrammi tutvustamisel tehtud avaldusega esitas 

Euroopa Komisjon 23. novembri 2016. aasta kirjas Euroopa Parlamendi presidendile 
institutsioonidevahelise kokkuleppe läbivaatamise ettepaneku. Ettepanek käsitles 

tingimuste muutmist, mille alusel komisjoni ametisolevad volinikud võivad kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel, sealhulgas nn esikandidaatidena. 
 
Pärast esimeeste konverentsiga peetud läbirääkimisi kinnitas komisjoni president 2. 
oktoobri 2017. aasta kirjas Euroopa Parlamendi presidendile, et komisjon kiidab ühiselt 
kokku lepitud muudatused heaks. 
 
AFCO-komisjon määras 21. novembril 2017 Esteban González Ponsi (PPE, ES) 
institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise raportööriks ja 23. jaanuaril 2018 võttis 17 
poolt- ja kuue vastuhäälega vastu raporti Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta (2017/2233(ACI)). Erapooletuid hääletusel ei 
olnud. 
 
2018. aasta veebruaris kiitis täiskogu otsuse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta (2017/2233(ACI)) lõpuks heaks 457 poolt- ja 
200 vastuhäälega, kusjuures 20 parlamendiliiget jäi erapooletuks. 

 
Lisaks kahe institutsiooni esindajate läbi räägitud raamkokkuleppe muudatuste 
heakskiitmisele andis see otsus võimaluse rõhutada, et Euroopa Parlament toetab kindlalt 
esikandidaatide süsteemi ja nõuet, et Euroopa Ülemkogu arvestaks Euroopa Parlamendile 
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi esitamisel parlamendi valimiste tulemusi. 
Komisjoni uus president asub ametisse 1. novembril 2019.  
 

 

                                                 
9 Kodukorra endine artikkel 140. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 
 
 
 

 

8. Valimiste kord 
 
 
 
 
 
 

 

8.1. Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel 
käsitleva akti reform 
 

 Raportöörid: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) ja Jo Leinen (S&D, DE) 

 
 Menetlus: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 223 lõikes 1 sätestatud 

seadusandlik erimenetlus, mille puhul Euroopa Parlament koostab ettepaneku ja 
esitab selle nõukogule. Nõukogu võtab otsuse vastu ühehäälselt päras t nõusoleku 

saamist Euroopa Parlamendilt. Nõusoleku andmiseks vajab parlament oma liikmete 
enamust (absoluutse häälteenamuse jaoks on vaja 376 poolthäält). Pärast seda 
peavad liikmesriigid valimisi puudutavad sätted heaks kiitma kooskõlas oma 
põhiseadusest tulenevate nõuetega (2015/2035(INL)). 

 

Põhipunktid  

 

Hoolimata asjaolust, et juba 1957. aasta Rooma lepinguga nähti ette võimalus kehtestada 
otsestele ja üldistele valimistele tuginev ühtne valimismenetlus, mõjutavad Euroopa 

Parlamendi valimisi endiselt suuresti siseriiklikud valimiseeskirjad. AFCO-komisjon on 
seetõttu otsustanud uurida viise, kuidas reformida Euroopa Parlamendi valimisi 

reguleerivaid aegunud ja erisuguseid meetodeid. 
 
Raporti projekt ELi valimisi käsitleva õiguse reformi kohta võeti AFCO-komisjonis vastu 
28. septembril 2015 ja see võeti täiskogul vastu 11. novembril 2015. Euroopa Parlamendi 
resolutsioonis sisalduva 1976. aasta õigusakti kõige olulisemate muudatuste hulgas oli 
ühise valimisringkonna moodustamine, kus iga valimisnimekirja eesotsas on vastava 
poliitilise ühenduse kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale (mis ei 

kuulunud AFCO-komisjoni esialgsesse ettepanekusse, vaid lisati täiskogu tasandil); 
kohustusliku künnise kehtestamine; meetmed Euroopa tasandi erakondade nähtavuse 

suurendamiseks; ühised tähtajad valimisnimekirjade vormistamiseks liikmesriikide 
tasandil ja valijate nimekirja lõplikuks vormistamiseks; elektrooniliselt, interneti kaudu 

ja kirja teel hääletamise kasutuselevõtt; soolise võrdõiguslikkuse tagamise meetmed; 
hääletamisõigus väljaspool ELi elavatele kodanikele; hääletamise ühtne lõpetamisaeg 

ning mõned muud meetmed, mis tugevdaksid Euroopa Parlamendi rolli valimisperioodi 
kindlaksmääramisel. 



 
Nõukogu saavutas kokkuleppe COREPERi 7. juuni 2018. aasta koosolekul ja Euroopa 
Parlamendil paluti ametlikult anda nõusolek 18. juunil 2018. Parlamendi nõusolek 
nõukogu otsuse eelnõule, millega muudetakse Euroopa Parlamendi liikmete valimist 
otsestel ja üldistel valimistel käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 
1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom, anti 2. juulil 2018. aastal 397 poolt- ja 
207 vastuhäälega, erapooletuid oli 62. 
 
Nõukogu otsus 2018/994 võeti vastu 13. juulil 2018. 

 
2018. aasta reformi sisu oli järgmine: 

 
• artikkel 1 – viide Euroopa Parlamendi liikmetele kui ELi kodanike esindajatele  

• artikkel 3 – kohustuslik künnis vahemikus 2–5%, mida kohaldatakse rohkem kui 35 
kohaga valimisringkondade puhul  

• artikkel 3a – kandidaatide nimekirjade koostamise mittesiduv tähtaeg  üksnes juhul, 
kui siseriiklikes õigusaktides on selline tähtaeg juba ette nähtud, ja seda vähendatakse 12 

nädalalt 3 nädalale 
• artikkel 3b – Euroopa tasandi erakondade nähtavust puudutavad sätted  

• artikkel 4a – võimalus võtta kasutusele eelhääletamise abil, kirja teel, elektrooniliselt  
ja interneti kaudu hääletamine  
• artikkel 9 – uus säte, millega kehtestatakse liikmesriikidele kohustus tagada tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad karistused topelthääletamise puhul 
• artikkel 9a – kooskõlas oma siseriikliku valimismenetlusega võivad liikmesriigid võtta 

vajalikke meetmeid, et võimaldada Euroopa Parlamendi valimistel hääletada oma 
kodanikel, kes elavad kolmandas riigis 

• artikkel 9b – liikmesriikide kohustus määrata kontaktasutus valijate ja kandidaatide 
andmete vahetamiseks ning määrata kindlaks sellise andmevahetuse alustamise tähtaeg. 

 

8.2. Ajavahemiku kindlaksmääramine esindajate üheksandaks otseseks ja 
üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti 
 

 Raportöör: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  
 

 Menetlus: Otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist 
käsitleva akti artikli 11 lõikes 2 sätestatud erimenetlus, mille kohaselt nõukogu 

taotleb Euroopa Parlamendi arvamust, kui ta teeb ettepaneku muuta valimiste 
korraldamise tavapäraseid kuupäevi (2018/0805(CNS)). 

 
Põhipunktid  

 
Kõnealune raport koostati vastuseks nõukogu konsulteerimistaotlusele otsuse eelnõu 
osas, mille eesmärk on muuta eelseisvate Euroopa Parlamendi liikmete valimiste 
tavapärast ajavahemikku. Otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete 

valimist käsitleva akti („valimisi käsitlev akt”) artikli 11 lõike 2 kohaselt oleks see 
ajavahemik olnud neljapäev, 6. juuni – pühapäev, 9. juuni 2019, lähtudes ajavahemikust, 



mil toimusid esimesed Euroopa Parlamendi liikmete otsesed ja üldised valimised 
(neljapäev, 9. juuni – pühapäev, 12. juuni 1979). 
 
Kuid kooskõlas valimisi käsitleva akti artikli 11 lõikega 2, kui kõnealusel ajavahemikul ei 
ole valimiste korraldamine ühenduses võimalik, määrab nõukogu ühehäälselt pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ning hiljemalt kuu aega enne viieaastase volituste 
tähtaja lõppemist teise valimiste ajavahemiku, mis ei ole rohkem kui kahe kuu võrra 
varasem või ühe kuu võrra hilisem kui tavapäraselt kohaldatav ajavahemik. 
 

Nõukogus jõuti liikmesriikide vahel kokkuleppele, et Euroopa Parlamendi järgmisi valimisi 
ei ole võimalik korraldada tavapärastel kuupäevadel ning, sõltuvalt konsulteerimisest 

Euroopa Parlamendiga, tehti ettepanek korraldada valimised 23.–26. mail 2019. Sama 
ajavahemikku soovitas Euroopa Parlamendi esimeeste konverents oma 11. jaanuaril 

2018 toimunud koosolekul. 
 



 

 
 
 

9. Euroopa tasandi erakonnad ja 
poliitilised sihtasutused 

 
 
 
 
 

 

 

 Raportöörid: Mercedes Bresso (S&D, IT) ja Rainer Wieland (PPE, DE) 
 

 Menetlus: ELi toimimise lepingu artikli 224 kohane seadusandlik tavamenetlus  
 

Põhipunktid  
 
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 

tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, vaadati parlamendi 2014.–
2019. aasta koosseisu ametiajal kaks korda läbi. Selle suhtes kohaldatakse seadusandlikku 

tavamenetlust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 224. 
 
Esimene läbivaatamine sai alguse kolme Euroopa tasandi erakonna (Euroopa 
Rahvapartei, Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei ning Euroopa Demokraatide ja 
Liberaalide Liidu fraktsioon) presidentide 28. aprilli 2016. aasta ühiskirjast Euroopa 
Komisjonile (kooskõlas õigusega teha seadusandlikke algatusi), millele järgnes 15. juunil 
2017. aastal Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioon, mis käsitleb Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, 
milles nõuti, et komisjon teeks ettepaneku vaadata läbi eelkõige kaasrahastamise ta se 
(omavahendid) ja Euroopa Parlamendi liikmete võimalus kuuluda mitmesse erakonda. 
 

Komisjon võttis seda taotlust kuulda ja esitas 13. septembril 2017 seadusandliku 
ettepaneku. 

 

AFCO-komisjon nimetas 28. septembril 2017 kaks kaasraportööri: Mercedes Bresso (S&D, 
IT) ja Rainer Wielandi (PPE, DE), kelle raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, 
võeti AFCO-komisjonis vastu 21. novembril 2017. aastal 19 poolt- ja 2 vastuhäälega, 
erapooletuks jäi 2 liiget. 
 
Täiskogu kiitis seejärel 29.–30. novembri 2017. aasta istungjärgul kõnealuse raporti alusel 
heaks läbirääkimisvolitused. 
 
Piisas vaid ühest kolmepoolsest kohtumisest 27. veebruaril 2018, et jõuda nõukoguga 
kokkuleppele. Seejärel kiitis AFCO-komisjon selle 21. märtsil 2018 heaks 22 poolt- ja 1 



vastuhäälega, erapooletuks jäi 1, ning täiskogu kiitis selle heaks 17. aprillil 2018. aastal 
589 poolt- ja 89 vastuhäälega, erapooletuks jäi 36 liiget. 
 
Alusmääruse muudatused võeti seega vastu ja need sätestati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. mai 2018. aasta määruses (EL, Euratom) 2018/673, millega muudetakse 
määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, nõukogu kiitis need heaks 
samadel tingimustel, need avaldati ja need jõustusid 4. mail 2018. 
 

Eelkõige kehtestati muudatustega rangemad eeskirjad erakondade ja sihtasutuste 
juurdepääsule ELi avaliku sektori rahastamisele ning alusetult makstud summade 

tagasinõudmise kohta; Euroopa tasandi erakonna saavad nüüd moodustada ainult 
liikmesriikide erakonnad (mitte üksikisikud), kui nad soovivad saada rahalist toetust. Amet 

võib erakonna Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
registrist kustutada, kui ta esitab ametile ebaõige või eksitava teabe. Euroopa Parlamendi 

selgesõnalisel taotlusel loodi võimalus, et kodanike rühm võib paluda Euroopa 
Parlamendil esitada ametile taotluse kontrollida, kas teatava erakonna või sihtasutuse 

tegevus on kooskõlas liidu põhiväärtustega. 
 

Teise läbivaatamise kuulutas välja komisjoni president Jean-Claude Juncker oma kõnes 
olukorrast Euroopa Liidus ja komisjoni ettepanek esitati samal päeval. 
 

See oli osa meetmepaketist, mille eesmärk oli kindlustada vabad ja õiglased Euroopa 
Parlamendi valimised. 

 
AFCO-komisjon määras 24. septembril 2018 kaks kaasraportööri – Mercedes Bresso (S&D, 

IT) ja Rainer Wielandi (PPE, DE) – ning võttis 6. detsembril 2018 vastu nende raporti 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 seoses 
kontrollimenetlusega, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa 

Parlamendi valimiste raames, 21 liikme ühehäälse otsusega. 
  

Täiskogu kiitis seejärel 10.–13. detsembri 2018. aasta istungjärgul kõnealuse raporti alusel 
heaks läbirääkimisvolitused. 

 
Nõukoguga jõuti 16. jaanuaril 2019. aastal korraldatud ainsal kolmepoolsel kohtumisel 
kokkuleppele, mille AFCO-komisjon kiitis 29. jaanuaril 2019 heaks jälle 20 liikme 
ühehäälsel otsusel ning täiskogu kiitis 12. märtsil 2019 heaks 586 poolt- ja 55 
vastuhäälega, erapooletuid oli 24. 

 
Alusmääruse muudatused võeti seega vastu ja need sätestati Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 25. märtsi 2019. aasta määruses (EL, Euratom) 2019/493, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 seoses 

kontrollimenetlusega, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa 
Parlamendi valimiste raames, nõukogu kiitis need heaks samadel tingimustel, need 

avaldati ja need jõustusid 27. märtsil 2019. 
 



Nende eesmärk oli ära hoida ja karistada (sealhulgas rahaliselt) andmekaitse eest 
vastutava riikliku järelevalveasutuse otsuse alusel mis tahes katseid mõjutada tahtlikult 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära isikuandmete kaitse normide 
rikkumist füüsilise või juriidilise isiku poolt. Määrusega laiendati ka Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti direktori haldusvolitusi.  
 
Rahu ja Vabaduse Ühenduse esindajate kuulamine 
 
Määruses (EÜ) nr 2004/2003, mis tunnistati kehtetuks määrusega nr 1141/2014, oli 

sätestatud (artiklis 5), et Euroopa Parlament peab korrapäraselt kontrollima, et Euroopa 
tasandi erakonnad järgivad liidu põhiväärtusi. 

 
Parlament oli määratlenud selle kontrolli üksikasjad oma kodukorra artiklis 225. 

 
Määruse nr 1141/2014 artikkel 40 sisaldas siiski üleminekusätet, mille kohaselt kehtetuks 

tunnistatud määrust kohaldatakse siiski edasi toimingute ja kohustuste suhtes, mis on 
seotud (...) rahastamisega 2014., 2015., 2016. ja 2017. eelarveaastal. 

 
AFCO-komisjon sai 26. mail 2016 Euroopa Parlamendi presidendilt taotluse, mis esitati 

fraktsioonide PPE, S&D, ALDE ja GUE/NGL algatusel ning mida toetas vajalik arv 
parlamendiliikmeid (vähemalt veerand parlamendiliikmetest, kes esindavad vähemalt 
kolme fraktsiooni), et rakendada kontrollimenetlust Euroopa tasandi erakonna Rahu ja 

Vabaduse Ühendus suhtes. 
 

Enne seda taotlust küsiti parlamendi õigusteenistuse arvamust, et teha kindlaks, kas 
määruse (EÜ) nr 2004/2003 ajutise kohaldamise pikendamise tingimused on tegelikult 

täidetud. 
 

Tulenevalt õigusteenistuse positiivsest järeldusest edastas AFCO-komisjon Euroopa 
Parlamendi presidendi kaudu taotluse arvamuse saamiseks määrusega (EÜ) nr 2004/2003 

loodud sõltumatute väljapaistvate isikute komiteele. 
 

Kuigi arvamust ei olnud veel esitatud, kuulas AFCO-komisjon 9. veebruaril 2017 ära 
asjaomase erakonna esindajad. 

 
Kuna sõltumatute väljapaistvate isikute komitee arvamus on vajalik tingimus, mis tuleb 
täita enne, kui täiskogule esitatavat soovitust on võimalik vastu võtta, siis on AFCO-
komisjoni menetlus pooleli kuni komitee arvamuse saamiseni. 
Kuna määrus nr 1141/2014 hakkas täies ulatuses kehtima selle kõigis osades 1. jaanuaril 

2018 ja sõltumatute väljapaistvate isikute komitee ei ole vahepeal vastu võtnud ühtegi 
arvamust (ja ei ole kordagi kokku tulnud), on see menetlus lõppenud. 
 

 



 
 
 

 

10. Kodukord 
 
 
 
 
 

 

 

10.1. Üldine läbivaatamine 
 
Oma tööprogrammi koostamisel pärast 2014. aasta sügisel parlamendi uue koosseisu 

ametiaja alguses toimunud avakoosolekut otsustas AFCO-komisjon põhjalikult läbi vaadata 
Euroopa Parlamendi kodukorra, et tuvastada võimalikud vead, vastuolud ja lüngad, samuti 
sätted, mis on aegunud või mida on vaja varasemate aastate kogemusi arvestades 
kohandada. 
 

Selleks loodi töörühm, kuhu kuuluvad kõigi fraktsioonide esindajad, samuti fraktsioonilise 
kuuluvuseta parlamendiliikmete vaatleja. See töörühm nimetas oma esimeheks Rainer 
Wielandi (PPE, DE), kes oli ühtlasi Euroopa Parlamendi asepresident, ja raportööriks 
Richard Corbetti (S&D, UK), kes on esitanud mitmeid olulisi raporteid kodukorra muutmise 
kohta parlamendi varasemate koosseisude ajal. 
 
Töörühm pidas ajavahemikul 13. jaanuarist 2015 kuni 9. juunini 2016 Strasbourgis ja 
Brüsselis kokku 33 järjestikust koosolekut. Teda abistas töökond, mis tõi kokku kõik 

parlamendi peasekretariaadi teenistused, keda muudatusettepanekud otseselt puudutasid, 
samuti peasekretäri kantselei ja parlamendi presidendi kantselei esindajad ning 

fraktsioonide tegevuse koordineerimise eest vastutajad. 

 
Töörühma töö tulemuste alusel koostati AFCO-komisjoni raport, mille raportööriks nimetati 
12. juulil 2016 ametlikult Richard Corbett. 
 

Tehtud töö ületas kokkuvõttes oluliselt eespool nimetatud algseid volitusi. Esitatud 
muudatusettepanekud mõjutasid kodukorra kõiki osi, välja arvatud VI osa (suhted 
liikmesriikide parlamentidega), XI osa (parlamendi peasekretariaat) ja XIV osa (muud sätted), 
samas kui neist viiest lisast, mille muudatusettepanekute vastuvõtmise suhtes kohaldatakse 

kodukorra muutmisega sama menetlust, ei muudetud ainult III lisa (suunised ja 
üldpõhimõtted päevakorra teemade valikuks arutelu korraldamisel inimõiguste, demokraatia 
ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite üle artikli 135 alusel) ja IV lisa (eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise otsuste läbivaatamine ja vastuvõtmine). Seega oli tegemist kodukorra 
kõige olulisema muutmisega pärast Euroopa Parlamendi esimesi otseseid ja üldisi valimisi 
1979. aastal. 
 
8. novembril 2016 võttis AFCO-komisjon vastu Richard Corbetti raporti Euroopa Parlamendi 

kodukorra üldise läbivaatamise kohta 19 poolt- ja 5 vastuhäälega, erapooletuid ei olnud. 



 

Täiskogul toimus hääletus 13. detsembril 2016 (otsus võeti vastu 548 poolt- ja 145 
vastuhäälega, erapooletuid oli 13) ning seega jõustusid vastu võetud muudatusettepanekud 

järgmise osaistungjärgu avamisel 16. jaanuaril 2017, välja arvatud mõned sätted, mis on 
seotud artiklitega 196–200 (parlamendikomisjonide moodustamine), 204 (komisjoni juhatus) 

ja 212 (parlamentidevahelised delegatsioonid), mis on mõeldud kohaldamiseks alles 
2019. aasta valimistele järgnevast esimesest osaistungjärgust alates, st 2. juulist 2019. 

 
Selle läbivaatamise tulemusena tehtud peamised muudatused hõlmavad suuremat 

läbipaistvust ja suuremat kontrolli seadusandliku menetluse raames toimuvate 
institutsioonidevaheliste läbirääkimiste korra üle, paremat õigusloomet käsitlevast 

institutsioonidevahelisest kokkuleppest tulenevate kohustuste ülevõtmist, Euroopa 
Parlamendi liikmete käitumisjuhendi ja nende majanduslike huvidega seotud kohustuste 

tugevdamist, samuti eeskirjade rikkumise korral kohaldatavaid sanktsioone, menetlusega 
seotud lävendite ühtlustamist ja nimelise hääletuse taotluste arvu piiramist, muudatusi 
parlamendikomisjonide koosseisus ning temaatiliste arutelude kehtestamist iga fraktsiooni 
taotlusel, samuti teiste institutsioonide esindajatele suunatud väikesi ja põhjalikumaid 
arupärimisi. 
 
Lisaks sellele koondati enamik kodukorra lisadest kokku eraldiseisvasse kodukorraga seotud 

peamiste õigusaktide kompendiumi, kuivõrd kodukorra lisadena säilitati üksnes need, mis 
puudutavad otseselt Euroopa Parlamenti või selle organeid.  

 
Otsuses lükati edasi parlamendi eelarvemenetluse läbivaatamine ning lävendite 

kindlaksmääramist käsitlevate uute sätete ja neid rakendavate artiklite hindamine. 
 

10.2. Üldist läbivaatamist täiendav läbivaatamine 
 
Veidi rohkem kui aasta pärast üldist läbivaatamist käivitati uus töötsükkel, mille algne 

eesmärk oli käsitleda üldise läbivaatamise ajal lahendamata jäänud küsimusi. 
 

Siiski ilmnes, et liiga vara oli alustada arutelu kahe küsimuse üle, mis puudutasid parlamendi 
eelarvemenetlust ning lävendite kehtestamist ja kohaldamist. Seetõttu lükati need 

küsimused edasi parlamendi järgmise koosseisu ametiajale. 
 

Selle tulemusena keskenduti arutelus tegelikult küsimustele, mida oli käsitletud juba varem, 
kuid mille elluviimine osutus problemaatiliseks või mille puhul oluline osa Euroopa 

Parlamendist nõudis täiendavaid edusamme, eelkõige seoses läbipaistvusega. 

 
Selleks tuli parlamendikomisjoni töörühm, mis oli ette valmistanud üldise läbivaatamise, 

samas koosseisus uuesti kokku ja pidas ajavahemikul 5. oktoobrist 2017 kuni 14. juunini 
2018 seitse järjestikust koosolekut. 

 
Pärast seda, kui töörühm oli oma töö lõpule viinud, määras AFCO-komisjon 20. juunil 2018 

jälle raportööriks Richard Corbetti (S&D, UK). 
 



Pärast mitmeid arutelusid parlamendikomisjonis ja variraportööridega võttis AFCO-komisjon 

6. detsembril 2018. aastal 21 poolthäälega (erapooletuid ei olnud) vastu raporti Euroopa 
Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta: I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 

3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa. 
 

Seejärel toimus 31. jaanuaril 2019 hääletus täiskogul (otsus võeti vastu 496 poolt- ja 114 
vastuhäälega, erapooletuid oli 33), heakskiidetud muudatusettepanekud jõustusid 

11. veebruaril 2019, välja arvatud teatavad sätted – artikkel 11 (käitumisreeglid), Euroopa 
Parlamendi liikme sobiliku käitumise juhend oma ülesannete täitmisel (punktid 6 ja 7), 

artikkel 196 (alaliste komisjonide moodustamine) ja artikkel 204 (komisjoni juhatus) –, mis 
jõustuvad alles parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja alguses (juulis 2019). 

 
See täiendav läbivaatamine tõi muu hulgas kaasa Euroopa Parlamendi liikmete 

käitumisjuhendi täiendamise, et võidelda eelkõige solvava keelekasutuse või sobimatu 
käitumise, sealhulgas psühholoogilise või seksuaalse ahistamise vastu, märkimisväärse  
edasimineku õigusloomealase tegevuse läbipaistvuse (teave huvirühmade esindajatega 
toimuvate kohtumiste kohta) ja parlamendiliikmete hüvitiste kasutamise osas, samuti 
täiendati laiendatud töörühmade tegevust, sõnastati uuesti Euroopa Parlamendi 
küsimustega (eelkõige eelmise reformi käigus sisse viidud arupärimistega) seotud kord, lisati  
Euroopa algatuste käsitlemist puudutavad sätted ning tingimused kodanike esitatavatele 

taotlustele kontrollida Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste poolset liidu põhiväärtuste järgimist. 

  

10.3. Kodukorra tõlgendamine 
 

Euroopa Parlament võttis AFCO-komisjoni ettepanekul vastu ka mitu kodukorda tõlgendavat 
otsust: 

 
– XVI lisa (nüüd VII lisa10) punkti 1 alapunkt a: volinikukandidaatide majanduslike huvide 

deklaratsioonide läbivaatamine (28. aprilli 2015. aasta otsus); 
 

– artikli 13811 lõige 3: kirjalikult vastatavad küsimused (9. septembri 2015. aasta otsus); 
 

– artikkel 20112: istungi katkestamine või lõpetamine (9. septembri 2015. aasta otsus); 
 

– artikli 6113 lõige 2: Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta esitatud muudatusettepanekute 
vastuvõtmine (15. septembri 2016. aasta otsus); 
 

– artikli 5 lõige 5 ja artikkel 22114: juurdepääs konfidentsiaalsele teabele (5. juuli 2017. aasta 
otsus); 

 

                                                 
10 Endine VI lisa enne numeratsiooni muutmist, mis jõustus 2019. aasta juulis. 
11 Endine artikkel 130 enne numeratsiooni muutmist, mis jõustus 2019. aasta juulis. 
12 Endine artikkel 191 enne numeratsiooni muutmist, mis jõustus 2019. aasta juulis. 
13 Numeratsiooni ei muudetud. 
14 Endine artikkel 210a enne numeratsiooni muutmist, mis jõustus 2019. aasta juulis. 



– artikli 18215 lõike 1 punkt b: õiguslikult siduva akti ettepanekule komisjonis antud häälte 

enamuse puudumine (13. märtsi 2019. aasta otsus); 
 

– artikli 15816 lõige 2: arutelu lõpus esitatud resolutsiooni pealkirja koostamine või muutmine 
(17. aprilli 2019. aasta otsus); 

 
– artikli 3317 lõike 5 esimese lõigu teine taane: poliitiline deklaratsioon fraktsiooni 

moodustamiseks (17. aprilli 2019. aasta otsus). 

                                                 
15 Endine artikkel 171 enne numeratsiooni muutmist, mis jõustus 2019. aasta juulis. 
16 Endine artikkel 149a enne numeratsiooni muutmist, mis jõustus 2019. aasta juulis. 
17 Endine artikkel 32 enne numeratsiooni muutmist, mis jõustus 2019. aasta juulis. 



 

 
 
 

11. Suhted riikide parlamentidega 
 
 
 
 

 

 

11.1. Parlamentidevahelised komisjonide kohtumised 
 
Euroopa Parlamendi komisjonid võivad alustada riikide parlamentidega dialoogi otse 

komisjonide tasandil. See võib hõlmata riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi 
asjaomastesse komisjonidesse kuuluvate parlamendiliikmete kohtumisi, et arutada ühist 

huvi pakkuvaid küsimusi. 
 

Euroopa Parlamendi 8. koosseisu ametiajal korraldas põhiseaduskomisjon viis 
parlamentidevahelist komisjonide kohtumist, millel käsitleti järgmisi teemasid: 

 

Kuupäev Programm ja osalejad 

19. november 
2015 

Liidu tulevane institutsiooniline areng: poliitilise dialoogi tõhustamine 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ning 

täidesaatva võimu üle teostatava parlamentaarse kontrolli 
tugevdamine Euroopa tasandil 

Sissejuhatavad sõnavõtud: 

• Marc Angel, Luksemburgi Saadikutekoja välis- ja Euroopa asjade, 
julgeolekualase koostöö ning sisserände komisjoni esimees  

• Nicolas Schmit, Luksemburgi töö-, tööhõive-, sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse minister – endine Euroopa konvendi liige 

I:  Liidu tulevane institutsiooniline areng 

• Mercedes Bresso ja Elmar Brok, AFCO-komisjoni kaasraportöörid 

teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu 
võimalusi kasutades“ (2014/2249(INI)) 

II: Parlamentaarse kontrolli tugevdamine ELi juhtimise üle 

Kuulamine teemal „Täidesaatva võimu üle teostatav 
parlamentaarne kontroll Euroopa Liidus” 

• Christine Neuhold, Maastrichti Ülikooli kunstide ja sotsiaalteaduste 

teaduskonna politoloogia osakonna ELi demokraatliku 
valitsemistava eriõppetool 
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• Olivier Rozenberg, Pariisi Sciences Po Euroopa õpingute keskuse 
politoloogia dotsent 

• Philippe Poirier, Luksemburgi Saadikutekoja parlamentaarsete 
uuringute õppetooli hoidja, parlamentaarsete uuringute kogu 
(Éditions Larcier) juht, Bernardinsi kolledži ja Pariisi  Sorbonne’i 

ülikooli (Celsa) politoloogiavaldkonna dotsent 

29. november 
2016 

Euroopa Parlamendi uurimisõigus 
Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine 

Euroopa Liidu tulevane institutsiooniline areng 

Sissejuhatavad sõnavõtud: 

• Peter Javorčík, Slovakkia alaline esindaja Euroopa Liidu juures 

• Kristalina Georgieva, Euroopa Komisjoni asepresident 

I: Euroopa Parlamendi uurimisõigus 

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO-komisjoni raportöör ettepanekule 

võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus Euroopa Parlamendi 
uurimisõiguse kasutamise üksikasjalike sätete kohta, ning millega 

asendatakse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. aprilli 
1995. aasta otsus (95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ) (varasem 

2009/2212(INL)) 

II: Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine 

• Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen, AFCO-komisjoni 
kaasraportöörid teemal „Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse 
reformimine“ (2015/2035(INL)) 

III: Euroopa Liidu tulevane institutsiooniline areng 

Kuulamine teemal „Euroopa Liidu tulevased põhiseaduslikud 
arengusuunad“ 

• Mario Monti, kõrgetasemelise omavahendite töörühma esimees, 

endine Itaalia peaminister ja Euroopa Komisjoni volinik 

• António Vitorino, endine Euroopa Komisjoni volinik 

• Mercedes Bresso ja Elmar Brok, AFCO-komisjoni kaasraportöörid 
teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu 
võimalusi kasutades“ (2014/2249(INI)) 

2. mai 2017 Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

Sissejuhatavad sõnavõtud: 

• Václav Hampl, Tšehhi Vabariigi Senati Euroopa Liidu asjade komisjoni 
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esimees 

• Vanino Chiti, Itaalia Senatto della Repubblica Euroopa Liidu asjade 
komisjoni esimees 

• Enrico Forti, Euroopa Komisjon, direktor, suhted teiste institutsioonide, 

sealhulgas liikmesriikide parlamentidega 

Ettevalmistava dokumendi tutvustus 

 Paulo Rangel, AFCO-komisjoni raportöör teemal „Liikmesriikide 
parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine“ 

(2016/2149(INI)) 

Kuulamine teemal „Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu 
sätete rakendamine. Edasine tegevus“  

• Carlo Casini: parlamentidevaheline koostöö ELi tasandil 

 (AFCO-komisjoni endine esimees ja endine raportöör riikide 
parlamentide küsimuses)  

• Ludwik Dorn: subsidiaarsus ja liikmesriikide parlamendid 
 (endine Poola Seimi spiiker) 

• Ingolf Pernice: poliitiline struktureeritud dialoog ja liikmesriikide 

parlamendid 
 (Berliini Humboldti interneti- ja ühiskonnauuringute instituudi 

teadusuuringute direktor üldise põhiseadusliku korra valdkonnas)  

11. oktoober 
2017 

Euroopa tulevik: seisukohad Euroopa Parlamendi ettepanekute ja 
komisjoni valge raamatu kohta 

Sissejuhatavad sõnavõtud: 

• Matti Maasikas, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, Eesti Vabariigi 

Euroopa küsimuste asekantsler 

• Valdis Dombrovskis, euro ja sotsiaaldialoogi ning finantsstabiilsuse, 
finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest vastutav Euroopa 

Komisjoni asepresident 

I: Majandus- ja rahaliidu süvendamine, ELi rahaasjade tulevik ning 

sotsiaalne mõõde 

II: Euroopa kaitse tulevik ja üleilmastumise ohjamine 

10. oktoober 
2018 

Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis 

Sissejuhatavad sõnavõtud: 

• Juliane Bogner-Strauß, nõukogu eesistujariigi Austria naiste-, 
perekonna- ja noorteminister 
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• Věra Jourová, õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse 

volinik 

• Reinhold Lopatka, Austria Rahvusnõukogu ELi asjade alalise 

allkomisjoni esimees 

• Christian Buchmann, Austria Liidunõukogu Euroopa asjade komisjoni 
eesistuja 

Ettekanded: 

• Luca Jahier, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president 

• Barbara Duden, Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, 

institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) esimees  

• Joaquín Almunia, endine Euroopa Komisjoni asepresident 

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO-komisjoni raportöör teemal „Euroopa 

tulevikku käsitleva arutelu seis“ (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, ECON-komisjoni arvamuse koostaja teemal „Euroopa 

tulevikku käsitleva arutelu seis“ (2018/2094(INI)) (kaasatud komisjon)  

 

 

 

 
 



11.2. Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide 
konverents (COSAC) 
 
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 143 kohaselt juhivad Euroopa Parlamendi 

delegatsiooni Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi  
(COSAC) juures AFCO-komisjoni esimees ja Euroopa Parlamendi asepresident, kes vastutab 
suhete eest liikmesriikide parlamentidega. 
 
COSAC muudeti ametlikuks Euroopa Liidu lepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide 
parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) II jaotise artikliga 10. 

 
Konverents tuleb kokku neli korda aastas, kaks korda aastas delegatsioonide esimeeste 

tasandil ja kaks korda täiskogu istungitel, kus osaleb iga liikmesriigi parlamendi Euroopa Liidu 
asjade komisjoni kuueliikmeline delegatsioon ja neljast Euroopa Parlamendi liikmest koosnev 

delegatsioon (lisaks kahele kaaspresidendile), kes valitakse igal kohtumisel arutatavate 
teemade alusel. 

 
Kohtumisi korraldatakse ja neid juhatatakse kuus kuud nõukogu eesistujariigi parlamentaarse 
mõõtme raames eesistujariigiks olevas liikmesriigis. 

 

Euroopa Parlamendi kaheksanda koosseisu ametiajal toimusid need järgemööda Itaalias 
(2014-II), Lätis ja Luksemburgis (2015), Madalmaades ja Slovakkias (2016), Maltal ja Eestis 
(2017), Bulgaarias ja Austrias (2018) ning Rumeenias (2019-I). 
 

Parlamendi eelmisel ametiajal juhtisid Euroopa Parlamendi delegatsiooni tööd AFCO-
komisjoni esimees Danuta Hübner (PPE, PL) ja Euroopa Parlamendi esimene asepresident 

Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 
Pärast iga COSACi kohtumist on AFCO-komisjoni esimees teavitanud komisjoni liikmeid 
kohtumise sisust ja järeldustest. 

 
Kõik nimetatud koosolekutega seotud dokumendid on kättesaadavad aadressil: 

www.cosac.eu. 
 

 
 

http://www.cosac.eu/en/
http://www.cosac.eu/en/
http://www.cosac.eu/en/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42%23title-1&usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m


 

 
 

 

12. Pooleliolevad asjad 
 
 
 
 
 
 

 

 

12.1. Uurimisõigus  
 
Euroopa Parlament ja eelkõige AFCO-komisjon on alates 2012. aastast püüdnud jõuda 
nõukogu ja komisjoniga kokkuleppele selle üle, et kohandada õigusraamistikku, mille alusel 
parlament viib läbi uurimisi vastavalt Lissaboni lepingu sätetele ja eelkõige ELi toimimise 
lepingu artiklile 226 (vt eespool punkt 3.1). 
 

Oma 18. aprilli 2019. aasta resolutsioonis (läbirääkimiste kohta nõukogu ja komisjoniga 
seadusandliku ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitlev 
määrus) tegi parlament ettepaneku jätkata selles küsimuses tööd järgmiselt: 

– JURI-komisjon peaks uurima võimalust esitada Euroopa Liidu Kohtusse hagi seoses 

institutsioonidevahelise lojaalse koostöö põhimõtte (Euroopa Liidu lepingu artikli  13 lõige 2) 
rakendamisega; 

– seadusandlik protsess, mis tuleneb Euroopa Parlamendile aluslepingutega antud õigusest 
teha seadusandlikke algatusi, peab vastavalt institutsioonidevahelisele parema õigusloome 
kokkuleppele hõlmama nõuet koostada nende algatuste jaoks sarnaselt seadusandliku 
tavamenetlusega õigusloome ajakava; 

 
– nõukogu ja komisjon peaksid alustama uuesti läbirääkimisi uue parlamendikoosseisuga, 
tunnistades edusamme seoses ettepaneku uue sõnastusega, mis on esitatud mitteametlikus 

dokumendis; 
 

– kõik erakonnad peaksid tagama, et nende valimisprogrammid väljendaksid kindlat toetust 
Euroopa Parlamendi ettepanekule võtta vastu uus ja ajakohastatud määrus parlamendi 

uurimisõiguse kohta, ning kõiki esikandidaate kutsutakse üles seda ettepanekut avalikult ja 
poliitiliselt toetama. 

 
Euroopa Parlament vajab eesseisval ametiajal uut strateegiat, et pidada kõnealuse 
ettepaneku üle läbirääkimisi, mis aitaksid ummikseisust väljuda. Üks võimalus oleks alustada 
uue eelnõu tekstiga, milles võetakse arvesse nõukogu tõstatatud mureküsimusi.  

 
 



12.2. Läbipaistvusregister 
 
Euroopa Parlament on teinud järjekindlalt üleskutseid parema läbipaistvusregistri loomiseks, 
et reguleerida huvirühmade esindajate ja ELi otsustajate vahelist suhtlust. Vaatamata 
parlamendi arvukatele üleskutsetele muuta läbipaistvusregister institutsioonidevahelise 
kokkuleppe asemel seadusandliku akti kaudu kohustuslikuks (vt parlamendi 11. mai 
2011. aasta, 15. aprilli 2014. aasta, 28. aprilli 2016. aasta ja 14. septembri 2017. aasta 
resolutsioone), ei ole sellist ettepanekut veel esitatud. Parlament on väitnud, et vastupidiselt 
õigusaktile võimaldab institutsioonidevaheline kokkulepe institutsioonidel ainult korraldada 
oma koostööd (ELi toimimise lepingu artikli 295 alusel), kuid ei võimalda neil kehtestada 
kohustusi kolmandatele isikutele. See oleks aga vajalik, et muuta register tõeliselt 
kohustuslikuks. On jõutud järeldusele, et ainus sobiv õiguslik alus selle probleemi 
reguleerimiseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 352. Sellele vaatamata esitas 
komisjon 26. septembril 2016 uue ettepaneku institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta, 

millega luuakse komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel „kohustuslik 
läbipaistvusregister“.  
  
Esimeeste konverents määras 27. oktoobril 2016 asepresident Sylvie Guillaume’i ning AFCO-
komisjoni esimehe Danuta Hübneri Euroopa Parlamendi nimel läbirääkijateks ja neid abistab 

kontaktrühm. Esimeeste konverents võttis juhtivate läbirääkijate poolt kontaktrühma 
toetusel koostatud Euroopa Parlamendi volitused vastu 15. juunil 2017. COREPER kiitis heaks 
nõukogu volitused 6. detsembril 2017. Nii parlamendi kui ka nõukogu volitused erinesid 
algsest ettepanekust oluliselt, kusjuures mõlemad institutsioonid küsisid 2017. aastal 
arvamust vastavalt oma õigusteenistuselt ja õigustalituselt, kes seejärel teavitasid 
asjaomaseid läbirääkijaid. Nõukogu peamine õiguslik vastuväide oli, et ELi õigusega ei saa 
ametlikult allutada alalisi esindusi sellisele õiguskorrale ja kõik nende poolt võetavad 
kohustused peavad olema vabatahtlikud. Parlamendi õigusteenistuse poolt kindlaks tehtud 

peamine õiguslik piirang oli see, et kui Euroopa Parlamendi liikmetele kehtestatakse õiguslik 
kohustus kohtuda üksnes registreeritud huvirühmade esindajatega, seab see 
ebaproportsionaalse piirangu vaba mandaadi kasutamise põhiseaduslikule õigusele (nagu 

see on määratletud valimisi käsitlevas aktis ja parlamendiliikmete põhimääruses). On 
toimunud arvukalt tehnilisi kohtumisi, kuid vaid kolm kohtumist poliitilisel tasandil 

läbirääkimiste pidamiseks (16. aprillil 2018, 12. juunil 2018 ja 13. veebruaril 2019).  
  

Läbirääkimiste käigus rõhutas komisjon, et ainus viis läbipaistvusregistri tõeliselt 
kohustuslikuks muutmiseks on kohaldada põhimõtet „pole registreeringut, pole kohtumist“ 
eranditult kõigi institutsioonide ja kõigi otsustajate suhtes, kes on kindlaks määratud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanekus. Nõukogu pakkus omalt poolt välja 

alternatiivse lahenduse: vabatahtlik kord, millega allutatakse praegused ja tulevased 
eesistumised läbipaistvusregistri kohustustele poliitilise deklaratsiooni kaudu, mis võetakse 
nõukogus vastu koos läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega. 
Selle deklaratsiooniga laiendataks vabatahtlikku kohustust 23 liikmesriigile, kes on avaldanud 
soovi kõnealuse korraga liituda. Parlament tegi jõupingutusi nende seisukohtade 
lähendamiseks, et muuta registreerimata huvirühmade esindajate juurdepääs Euroopa 
Parlamendi otsustajatele võimatuks täiendavate meetmete paketi kaudu (nt huvirühmade 
esindajate kohustus registreeruda, kui nad soovivad osaleda kuulamistel, delegatsioonide või 
fraktsioonidevahelistel koosolekutel, ürituste patrooniks olemise keelustamine, 



läbipääsulubade väljastamine jne). Euroopa Parlament muutis paralleelselt ja eraldi 

menetluse kaudu oma kodukorda läbipaistvusmeetmete osas, kehtestades eelkõige 
raportööridele, variraportööridele ja komisjonide esimeestele kohustuse avaldada veebis 

kõik kavandatud kohtumised läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate huvirühmade 
esindajatega (kodukorra artikkel 11). Septembris 2018 otsustas komisjon läbirääkimised 

peatada. Viimane poliitiline kohtumine leidis aset 13. veebruaril 2019. Nii parlament kui ka 
nõukogu nõudsid tungivalt, et parlamendi 8. koosseisu ametiajal võetaks vastu 

läbipaistvusregistrit puudutav institutsioonidevaheline kokkulepe, kuid see ei osutunud 
võimalikuks. 

  
Sellega seoses ja pärast arvamuste vahetust parlamendi juhtivate läbirääkijatega rõhutas 

esimeeste konverents oma 11. aprilli 2019. aasta koosolekul, et institutsioonidevahelised 
kokkulepped saavad olla siduvad ainult institutsioonide jaoks ja ainult sel määral, mil need 

institutsioonid saavad end aluslepingute kohaselt siduda, ning et institutsioonidevahelise 
kokkuleppega ei ole võimalik saavutada tõeliselt kohustuslikku läbipaistvuskorda, mis oleks 
kolmandate isikute jaoks siduv. 
  
Sellest tulenevalt kiitis esimeeste konverents heaks juhtivate läbirääkijate soovitused, mille 
kohaselt uus komisjon peaks esitama seadusandliku ettepaneku. Kui see ei osutu 
võimalikuks, tuleks institutsioonidevahelise kokkuleppe üle peetavaid läbirääkimisi 

parlamendi järgmise koosseisu ametiajal jätkata, tuginedes viimase kahe aasta jooksul 
tehtud tööle ja volitustele.  

 

12.3. ELi lepingu artikli 50 kohase menetluse hindamine 
 

ELi lepingu artikli 50 rakendamine on näidanud, et kõnealuse sätte oluliste aspektide 
kindlaksmääramisel esineb teatav poliitiline paindlikkus. Teisest küljest seavad ELi lepingu 

artikli 50 sätted ja aluslepingud tervikuna olulised põhiseaduslikud piirangud 
väljaastumismenetlusele ja -korrale, mida institutsioonid tõlgendasid protsessi vältel rangelt. 

 
ELi lepingu artikkel 50 ei anna vastuseid kõikidele selle kohaldamise käigus tekkinud 
küsimustele, sealhulgas väljaastumiskorra tähendus, tulevaste suhete raamistiku 
üksikasjalikkus ja, mis puudutab menetluslikku poolt, mis vormis teatatakse kavatsusest 
liidust välja astuda, väljaastumistaotluse tühistamise võimalus ja läbirääkimiste järjekord.  
 
Need probleemid lahendati Ühendkuningriigi väljaastumismenetluse edenedes. Euroopa 

Ülemkogu on oma järjestikuste suuniste, nõukogu oma läbirääkimisjuhiste, Euroopa  
Parlament oma järjestikuste resolutsioonide ja Euroopa Kohus Brexitit puudutavate 

kohtulahenditega ehitanud doktriini ja tava EList väljaastumise kohta.  
 

Parlamendi koosseisu ametiaja lõppedes ei olnud Ühendkuningriigi väljaastumismenetlus 
veel lõppenud. Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 alusel antud kaks järjestikust 

pikendamist tõstatasid nii õiguslikku kui ka poliitilist laadi küsimusi seoses Ühendkuningriigi 
osalemisega 23.–26. mail 2019 toimunud Euroopa Parlamendi valimistel. Need küsimused 

hõlmasid Ühendkuningriigi ELi õigusest tulenevat kohustust osaleda valimistel, kui riik jäi 
liikmesriigiks valimiste ajal ja parlamendi uue koosseisu ametiajal, ning mõju, mida 



Ühendkuningriigi jätkuv liikmesus võiks avaldada ELi institutsioonide ja eelkõige Euroopa 

Parlamendi toimimisele. 
 

Samuti tuleks hinnata menetluse sisemist korraldust Euroopa Parlamendis ja 
institutsioonidevahelist dünaamikat. Mis puudutab neist esimest, siis väärib analüüsimist 

see, milline oli AFCO-komisjoni tegelik roll asjaomases protsessis ja tema suhted Brexiti 
juhtrühmaga. Institutsioonidevahelisest seisukohast võiks samuti läbi vaadata ja analüüsida 

eri institutsioonide valitud erinevaid lähenemisviise Euroopa Parlamendi suhtes kogu 
protsessi vältel. 

 
Sellega on seotud ELi keerukad poliitilised, institutsioonilised, õiguslikud ja põhiseaduslikud 

küsimused ning neid on vaja analüüsida ja arutada, et tagada ELi lepingu artikli 50 kohase 
menetluse ning selle poolt ELi struktuurile ja toimimisele tervikuna avaldatava mõju täielik ja 

sügav mõistmine. 

 

12.4. Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga 
 
Vastavalt ELi lepingu artikli 6 lõikele 2 „ühineb [liit] Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga. Sellega ühinemine ei mõjuta liidu pädevust, mis on määratletud 
aluslepingutega.“ 
 
Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu esindajate vahelise kokkuleppe eelnõu valmis 5. aprillil 
2013. 
 
Kogu läbirääkimiste aja jooksul oli Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse 

assamblee vahelise teabevahetuse koordineerimise mitteametlik organ võimaldanud 
mõlemal esinduskogul jälgida koos protsessi edenemist. 
 

Samas nõuab ühinemislepingu sõlmimine Euroopa Parlamendi nõusolekut kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga ii, samuti liikmesriikide 
nõusolekut nende põhiseadusest tulenevate nõuete kohaselt. 
 

Enne kõnealuse lepingu allkirjastamist ja ratifitseerimist esitas Euroopa Komisjon 
7. septembril 2013. aastal Euroopa Liidu Kohtule taotluse arvamuse saamiseks selle kohta, 
kas lepingu eelnõu on kooskõlas ELi aluslepingutega. 
 

Euroopa Kohus esitas 18. detsembril 2014 oma (siduva) arvamuse, milles ta järeldas, et 
läbirääkimiste tulemusena koostatud leping ei ole kooskõlas aluslepingute ega neile lisatud 
protokolliga nr 8 (mis käsitleb kõnealust ühinemist). 
 
AFCO-komisjon pidas 26. veebruaril 2015 esimese ühise koosoleku kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoniga (LIBE), et arutada kohtu arvamuse sisu ja kaaluda edasisi 
samme. 

 



Teine ühine koosolek LIBE-komisjoniga toimus 20. aprillil 2016, kuigi komisjon ega nõukogu 

ei olnud veel võtnud meetmeid ühinemisprotsessi taaskäivitamiseks, mis oleks nõudnud 
läbirääkimisvolituste läbivaatamist, võttes arvesse arvamuses esitatud järeldusi. Seetõttu 

arutasid õiguseksperdid ning nõukogu, komisjoni ja Euroopa Nõukogu esindajad seda, kuidas 
kohtu vastuväidetele vastata. 

 
Küsimus on endiselt päevakorras ka parlamendi järgmise koosseisu ametiajal, kuna sellest 

ajast alates ei ole ilmnenud uusi asjaolusid. 
 

12.5. Kodukord 
 
Parlamendi kodukorra läbivaatamise käigus peeti enneaegseks arutelu kahe teema üle, mis 

on seotud institutsioonisisese eelarvemenetluse ja vastavate eeskirjade kohaldamisega. 
Need jäeti kaalumiseks tulevaste läbivaatamiste käigus.  

 

12.6. Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase 
koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 

 
Kõnealune ettepanek on seotud aastaid 2021–2027 hõlmava mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekute paketiga ja selles täpsustatakse, kuidas institutsioonid 
teevad koostööd iga-aastase eelarvemenetluse ja mõne mitmeaastase finantsraamistiku 
määrusega kavandatud erivahendi osas.  

 
Kuigi AFCO-komisjon on Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt pädev 

institutsioonidevaheliste kokkulepete läbivaatamiseks ja seetõttu on tema ülesanne 
koostada parlamendile raport, milles tehakse ettepanek lepingu projekti heakskiitmiseks või 

tagasilükkamiseks, on BUDG-komisjonil pädevus institutsioonidevaheliste kokkulepete üle 
peetavate läbirääkimiste ja nende rakendamise osas Euroopa Parlamendi eelarvealaste 

õiguste valdkonnas ning seetõttu koostab ka BUDG-komisjon selle institutsioonidevahelise 
kokkuleppe kohta raporti. Vastavalt eelmistel kordadel (eelkõige 2007. ja 2013. aastal) 

järgitud menetlusele tuleks mõlemat raportit arutada ja nende üle hääletada täiskogu 
istungil ning kumbki komisjon ei tohi koostada arvamust teise komisjoni raporti kohta.  

 
Kuna aastaid 2021–2027 hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisi ei viidud 

parlamendi 8. koosseisu ametiajal lõpule, antakse töö mitmeaastase finantsraamistiku 
määruse ja institutsioonidevahelise kokkuleppega eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta üle uuele koosseisule. 
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2114(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0045_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0282_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0046_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0155_EN.html?redirect


AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

Euratom) No 1141/2014 as 
regards a verification 
procedure 
related to infringements of 

rules on the Protection of 
personal data in the context 

of elections to the European 
Parliament 

2018/0811(CNS) 

P8_TA(2019)0009 

Proposal for a Council 
decision amending the 

Statute of the European 
Investment Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

2019/0804(CNS) 

P8_TA(2019)0414 

Proposal for Amendment of 

the EIB’s Statute - Request to 
launch the Article 308 
procedure 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 

INL Proposal for a Regulation 
of the European 

Parliament on the detailed 
provisions governing the 

exercise of the European 
Parliament’s right of 

inquiry replacing the 
Decision of the European 

Parliament, the Council 
and the Commission of 19 

April 1995 (95/167/EC, 
Euratom, ECSC) 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

Oral Questions: 
- B8-0613/2017 (to the 
Council) 
- B8-0614/2017 (to the 
Commission) 
Debate in Plenary on 13 
December 2017: 
PV PLENARY_P8_PV-
PROV(2017)12-13_EN 
• 22 01 2019: adoption of 
draft Questions to Council and 
Commission for oral answer 
with debate (Rule 128) (by 14 
+; 1-; 1abstention, NO RCV) on 
Negotiations with Council and 
Commission on European 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal - 
AFCO/8/15393 2019/2536 
(RSP) 
Commission: 
B8-0000/2019 
O-000004/19 (COMM) 
Council 
B8-0000/2019 

O-000003/19 (CONS)  
• 29.1.2019 Motion for a 
Resolution (to wind-up the 
debate in Plenary) on 
Negotiations with the Council 
and Commission on 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal was 
adopted in AFCO on 29 
January 2019 with RCV 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0811(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0009_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0804(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0414_EN.html?redirect


PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 
(requested by S&D): 19 votes 
in favour, 1 against, 1 
abstention 

2018/0427

(NLE)  

Proposal for a COUNCIL 
DECISION on the 
conclusion of the 
Agreement on the 
withdrawal  
of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland from the European 
Union and the European 

Atomic Energy Community 

Guy VERHOFSTADT Awaiting committee 
decision 

2016/2246

(ACI) 

Inter-institutional 

Agreement establishing a 
mandatory transparency 

register covering 
Parliament, Council and 

Commission 

Transparency Register 
contact group: 

Ra iner WIELAND (EPP) 
Jo LEINEN (S&D) 

Pi rkko RUOHONEN-LERNER 
(ECR) 
Maite PAGAZAURTUNDÚA 

RUIZ (ALDE) 
Denis DE JONG (GUE/NGL) 
Sven GIEGOLD 
(GREENS/EFA) 
Isabella ADINOLFI (EFDD) 
Edouard FERRAND (ENF) 

 

2018/2070

(ACI)  

Proposal for a 

Interinstitutional 
Agreement between the 

European Parliament, the 
Council and the 
Commission on budgetary 
discipline, on cooperation 
in budgetary matters and 

on sound financial 
management 

Charles GOERENS  

 

 

Annex 2 
 

 Interpretations 
 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

2015/2047(REG) 

P8_TA(2015)0096 

Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex 
XVI to the Rules of Procedure (Guidelines 
for the approval of the Commission) 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0096_EN.html?redirect


AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

2015/2152(REG) 

P8_TA(2015)0295 

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of 
the Rules of Procedure 
(Questions for written answer) 

 

2015/2153(REG) 
P8_TA(2015)0296 

Interpretation of Rule 191 of the Rules of 

Procedure (Suspension or closure of the 
sitting) 

 

2016/2218(REG) 
P8_TA(2016)0362 

Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of 
Procedure 

(Adoption of amendments to a Commission 
proposal) 

 

2017/2095(REG) 
P8_TA(2017)0293 

Interpretation of Rules 5 and 210a of the 
Rules of Procedure 

Rainer Wieland 
+ 
Richard Corbett 

2019/2011(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0164 

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the 
Rules of Procedure 

(Voting procedure) 

Richard Corbett 

2019/2019(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0393 

Interpretation of Rule 32(5), first 
subparagraph, second indent of the Rules 
of Procedure (Establishment and dissolution 
of political groups) 

Richard Corbett 

2019/2020(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0392 

Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules 
of Procedure 

(Adopting and amending the agenda) 

Richard Corbett 

 

 
Annex 3 

 

 Oral questions and motion for resolution 
 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

2017/2550(RSP) 
To the Commission: 

O-
000007/2017/rev.1 

B8-0205/2017 

Review of the regulation on the statute and 
funding of European political parties and 

foundations 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional Affairs) 

2017/2993(RSP) 

To the Commission: 
O-000090/2017 

B8-0614/2017 
To the Council:  

The European Parliament’s right of inquiry 
Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional Affairs) 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0295_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0296_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0362_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0293_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000090_EN.html?redirect


AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

O-000089/2017 
B8-0613/2017 

2017/3019(RSP) 
To the Council:  

O-000099/2017 
B8-0002/2018 

Reform of the electoral law of the European 
Union  

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional 
Affa i rs) 

2019/2536(RSP) 
To the Commission:  
O-000004/2019 
B8-0020/2019 
To the Council: 
O-000003/2019 
B8-0019/2019 
 
Motion for a 

Resolution: 
B8-0238/2019 

on Negotiations with the Council and 
Commission on Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal 
 
 
 
 
 
on the negotiations with the Council and 

Commission on the legislative proposal for a 
regulation on the European Parliament’s 

right of inquiry 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 

Committee on 
Consti tutional 
Affa i rs) 

 

 
Annex 4 
 

 Delegated and implementing acts 

 

Procedure number Title 

2015/2647 (DEA) 
 

Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V 
and VII of Regulation No 211/2011 of the European Parliament 

and of the Council on the citizens ’ initiative 
2015/2889(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation on the content and functioning 

of the register of European political parties and foundations  

2018/2800(DEA)  Commission Delegated Regulation amending Annex III of 
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of 
the Council on the citizens’ initiative 

2019/2619(DEA) 
 

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and 
amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of 

the European Parliament and of the Council on the citizens ’ 
initiative 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000089_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0238_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2647(DEA)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2889(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2800(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2619(DEA)&l=en


Annex 5 
 

 Opinions 
 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm
ents 

2014/2040(BUD) 

P8_TA(2014)0036 

General budget of the European 
Union for the financial year 2015 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 10 

2014/2145(INI) 

P8_TA(2015)0238 

The review of the economic 
governance framework: stocktaking 
and challenges 

Sylvie GOULARD 
42 

2014/2252(INI) 

P8_TA(2016)0103 

Annual reports 2012-2013 on 

subsidiarity and proportionality 

Kazimierz 

Michał 
UJAZDOWSKI 

34 
 

2014/2253(INI) 

P8_TA(2015)0322 

30th and 31st annual reports on 

monitoring the application of EU 
Law (2012-2013) 

Fabio Massimo 
CASTALDO 32 

2014/2254(INI) 
P8_TA(2015)0286 

The situation of fundamental rights 
in the European Union (2013-2014) 

Ramón 
JÁUREGUI 
ATONDO 

57 

2014/2228(INI) 

P8_TA(2015)0252 

Recommendations to the European 

Commission on the negotiations for 
the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) 

Esteban 

GONZÁLEZ 
PONS 

53 

2015/0009(COD) 

P8_TA(2015)0236 

European Fund for Strategic 
Investments 

Danuta Maria 
HÜBNER 

213 

2015/2060(INI) 

P8_TA(2016)0108 

The EU role in the framework of 

international financial, monetary 
and regulatory institutions and 
bodies 

Paulo RANGEL 

52 

2015/2074(BUD) 

P8_TA(2015)0263 

2016 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2015/2104(INI) 

P8_TA(2015)0403 

The role of the EU within the UN - 

how to better achieve EU foreign 
policy goals 

David 

McALLISTER 41 

2015/2132(BUD) 

P8_TA(2015)0376 

General budget of the European 

Union for the financial year 2016 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER  

2015/2128(INI) 

P8_TA(2016)0071 

Annual Report 2014 on the 
Protection of the EU’s Financial 

Mercedes 
BRESSO 

28 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2040(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0036_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2252(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2253(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0322_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2254(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0236_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2060(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0108_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2074(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0263_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2104(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0403_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0376_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2128(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_EN.html?redirect


AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

Interests - Fight against fraud 

2015/2156(DEC) 

P8_TA(2016)0418 

Discharge 2014: EU general budget - 
Council and European Council 

Pascal DURAND 
27 

2015/2254(INL) 

P8_TA(2016)0409 

Establishment of an EU mechanism 
on democracy, the rule of law and 
fundamental rights 

György 
SCHÖPFLIN 81 

2015/2283(INI) 

P8_TA(2017)0210 

Annual report 2014 on subsidiarity 
and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

66 

2015/0906(COD) 

P8_TA(2016)0278 

Transfer to the General Court of the 
EU of jurisdiction at first instance in 
disputes between the Union and its 
servants 

Danuta Maria 
HÜBNER 

 

2015/0270(COD) 

 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 

806/2014 in order to establish a 
European Deposit Insurance Scheme 

Danuta Maria 
HÜBNER 

36 

2015/2344(INI) 
P8_TA(2017)0050 

Budgetary capacity for the euro area Paulo RANGEL 
86 

2015/2353(INI) 

P8_TA(2016)0309 

Preparation of the post-electoral 

revision of the MFF 2014-2020: 
Parliament’s input ahead of the 
Commission’s proposal 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

29 

2016/2009(INI) 

P8_TA(2016)0485 

The situation of fundamental rights 
in the European Union in 2015 

Cristian DAN 
PREDA 

50 

2016/2047(BUD)P

8_TA(2016)0475 

General budget of the European 

Union for the financial year 2017 - 
all sections 

György 
SCHÖPFLIN 4 

2015/2326(INI) 
P8_TA(2016)0385 

Monitoring the application of Union 

law: 2014 Annual Report 

Gerolf 

ANNEMANS 
NA 

2016/2052(INI) 

P8_TA(2016)0435 

European Defence Union David 

McALLISTER 
66 

2016/2055(INI) 

P8_TA(2017)0022 

The role of whistle-blowers in the 
protection of the EU´s financial 
interests 

Morten 
MESSERSCHMIDT 40 

2015/2329(INI) 
P8_TA(2017)0063 

Implementation report on Europe 
for Citizens 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

28 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2156(DEC)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0418_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2283(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0906(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0278_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2344(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2353(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0475_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2326(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0385_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0022_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2329(INI)&l=en
file://///ipolbrusnvf01/afco/wpdoc/14_BILAN%20DE%20LA%208eme%20LEG_AFCO/P8_TA(2017)0063


AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2016/2224(INI) 

P8_TA(2017)0402 

Legitimate measures to protect 

whistle-blowers acting in the public 
interest when disclosing the 

confidential information of 
companies and public bodies 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

74 

2016/0823(CNS) 

P8_TA(2017)0023 

List of third States and organisations 

with which Europol shall conclude 
agreements 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2017/2010(INI) 

P8_TA(2018)0120 

Annual Reports 2015-2016 on 
subsidiarity and proportionality  

Cristian DAN 
PREDA 

41 

2017/2011(INI) 

P8_TA(2017)0421 

Monitoring the application of EU law 
2015 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

59 

2017/0035(COD)  Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
No 182/2011 laying down the rules 
and general principles concerning 
mechanisms for control by Member 

States of the Commission’s exercise 
of implementing powers 

Pascal DURAND 

43 

2017/2043(BUD) 
P8_TA(2017)0302 

2018 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2017/2044(BUD) 

P8_TA(2017)0458 
 

General budget of the European 
Union for the financial year 2018 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 5 

2017/2052(INI) 

P8_TA(2018)0075 

The next MFF: preparing the 
Parliament’s position on the MFF 
post-2020 

Gerolf 
ANNEMANS 31 

2017/2053(INI) 

P8_TA(2018)0076 

Reform of the European Union’s 
system of own resources 

Mercedes 
BRESSO 

30 

2017/2069(INI) 

P8_TA(2017)0487 
 

EU Citizenship Report 2017: 
Strengthening Citizens’ Rights in a 
Union of Democratic Change 

Cristian DAN 
PREDA 42 

2017/2131(INL) 

P8_TA-PROV(2018)0340 

The situation in Hungary (pursuant 

to the European Parliament 
resolution of 17 May 2017) 

Maite 

PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

32 

2017/0232(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0375 

Proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 

Danuta Maria 
HÜBNER 45 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0823(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0023_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2010(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2011(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0421_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0035(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2043(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0302_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0458_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0487_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0232(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

No 1092/2010 on European Union 
macro-prudential oversight of the 
financial system and establishing a 
European Systemic Risk Board 

2017/0326(COD) 
P8_TA-PROV(2018)0426 

 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 

amending Regulation (EU) No 
1093/2010 as regards the location of 

the seat of the European Banking 
Authority 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

5 

2017/0328(COD) 

P8_TA-PROV(2018)0427 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 
726/2004 as regards the location of 
the seat of the European Medicines 
Agency 

Mercedes 
BRESSO 

8 

2017/2273(INI) 

P8_TA(2018)0268 

Monitoring the application of EU law 
2016 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

39 

2017/0335(CNS)  Proposal for a Council Directive 
laying down provisions for 

strengthening fiscal responsibility 
and the medium-term budgetary 
orientation in the Member States 

György 
SCHÖPFLIN 

(became rapporteur for 
the opinion on 21 
November 2018 since 
Claudia Tapardel resigned 
as a result of the vote) 

12 

2018/2024(BUD) 
P8_TA-PROV(2018)0311 

2019 Budget – Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2018/2046(BUD) 

P8_TA-PROV(2018)0404 

General budget of the European 
Union for the financial year 2019 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 4 

2018/0900(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0179 

Proposed amendments to Protocol 
No 3 on the Statute of the Court of 
Justice of the European Union 

Morten 
MESSERSCHMID
T 

13 

2018/0106(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0366 

Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the 
Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law 

Ramón 

JÁUREGUI 
ATONDO 

250 

2018/0136(COD) 
P8_TA-PROV(2019)0349 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 

Council on the protection of the 
Union’s budget in case of 

Helmut SCHOLZ 

121 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0326(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0268_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0335(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2024(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0900(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

generalised deficiencies as regards 
the rule of law in the Member States 

2018/2099(INI) 
P8_TA-PROV(2018)0514 

Annual report on the 
implementation of the Common 
Security and Defence Policy 

Paulo RANGEL 
35 

2018/0207(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0000 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council establishing the Rights and 
Values programme 

Josep Maria 
TERRICABRAS 

108 

2018/0166R(APP) 

P8_TA-PROV(2018)0449 

Interim report on the Multiannual 
Financial Framework 2021-2027 – 

Parliament’s position in view of an 
agreement 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

44 

2017/0333R(APP) 

P8_TA-PROV(2019)0218 

Establishment of the European 

Monetary Fund 

Danuta Maria 

HÜBNER 
27 

2019-2010(BUD)  2020 Budget Mandate for the 
Trilogue 

Alain 
LAMASSOURE 

NA 

 
 

PENDING – AFCO – Opinions – 8th Legislature 

2011/0073(COD) 

 

Amendment to Regulation (EC) No 
1049/2001 regarding public access 
to European Parliament, Council and 
Commission documents 

Helmut SCHOLZ 

2017/0333(APP) 

 

Proposal for a Council Regulation on 
the Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria HÜBNER 

2017/0360(NLE) 

 

Proposal for a Council decision on 

the determination of a clear risk of a 
serious breach by the Republic of 
Poland of the rule of law 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ 

2018/0135(CNS) 

 

Proposal for a Council Decision on 

the system of Own Resources of the 
European Union 

Jasenko SELIMOVIC 

2018/0166(APP) 

 

Proposal for a Council regulation 

laying down the multiannual 
financial framework for the years 
2021 to 2027 

Fabio MASSIMO CASTALDO 

 BUDGET 2020 Alain LAMASSOURE 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2099(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2010(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0073(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0360(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0135(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en
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 Hearings and workshops 
 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

Hearing Commissioner-designate 

 
Frans TIMMERMANS, First Vice-

President of the European 
Commission, in charge of Better 

Regulation, Inter-Institutional 
Relations, the Rule of Law and the 

Charter of Fundamental Rights  

07/10/2014 (The CoP decided that the First Vice-
President designate Frans Timmermans 
(foreseen to be auditioned jointly by AFCO, 
LIBE and JURI), would be auditioned in a 

hearing under the format of CoP open to all 
Members. The reason advanced for this 
decision is the horizontal nature of the 
functions of the Vice-President) 

Workshop (Policy Department): 

 
Challenges in  Constitutional 

Affairs in the new term: taking 

stock and looking forward 

 

06/11/2014 ● Yves Bertoncini 

● Uwe Puetter 
● Olivier Costa 

● Wolfgang Wessel 
● Monica Claes 
● Steve Peers 
● Carlos Closa Montero 
● Luciano Bardi  
● Enrico Calossi 
● Marta Ballesteros 
● David Coen 

Hearing 
 
The reform of the European 
Electoral Law 

 

04/12/2014 ● Andrew Duff, both former MEP and 
AFCO Rapporteur on the 
modification of the Act concerning 
the election of the members of the 

European Parliament by direct 
universal suffrage of 20 September 

1976 
● Friedrich Pukelsheim, former 

Professor (professor emeritus) of 
the Institute for Mathematics at the 
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Title and poster Date Experts 

 

University of Augsburg 
● Brendan O’Leary, Lauder Professor 

of Political Science at the University 
of Pennsylvania 

● Roberto d’Alimonte, full Professor 
of Political Science at the 
Department of Political Science at 
the University of Florence 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Notre Europe Institute Jacques 

Delors in Paris 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

20/03/2015 The European Youth Event (EYE) was created by 

the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Idea Givers: 

● Madeeha Mehmood 
● Loredana Urzica 

● Michael Mayer 

Hearing (AFCO, with PETI 
associated) 
 
Lessons to be drawn from the 
implementation of the European 

Citizens’ Initiative(ECI) regulation 
 

26/02/2015 ● Carsten Berg, General Coordinator 
of “The ECI Campaign” 

● Philippe Poirier holder of the Chair 
in parliamentary studies at the 
University of Luxembourg 

● Jean-Luc Sauron, associate 
professor of International law at 
the Paris-Dauphine University 

Other speakers: 

● Frans TIMMERMANS, First Vice-
President of the European 

Commission 
● Pablo Sánchez Centellas, 

Spokesperson for the organizers of 
the successful ECI on the Right to 
Water 

● Prisca Merz, Director of the ECI End 
Ecocide in Europe 

● Ernst Johansson, lawyer 
representing the rejected ECI - the 
Minority SafePack case 
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Title and poster Date Experts 

 
 

● Ian Harden, Secretary-General, 
European Ombudsman 

● Anne-Marie Sigmund, CESE 
● Tamás Molnár, adjunct professor, 

Corvinus University of Budapest, 
Institute of International Studies 

● Francisco Polo, International 
petitioning platform Change.org 

● Susana del Río Villar, author and 
director of the EU project: 

Upgrading Europe 
● Diana Wallis, former PETI 

rapporteur on the ECI Regulation 
● Carlo Casini, former AFCO Chair 
● György Schöpflin, EP rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on 
the implementation of Regulation 
211/2011 

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE, 

JURI 
 

Towards a high degree of 
accountability, transparency and 

integrity in the EU institutions 

 
 
 

26/03/2015 ● Raj Chari 
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Title and poster Date Experts 

Joint-Hearing AFCO, ECON 
 

Institutional aspects of the new 
rules on economic governance 

and the role of the Eurogroup 
 

 

05/05/2015 Experts AFCO: 
● Paul Craig, University of Oxford 

● Daniela Schwarzer, Senior Director 
of Research and Director of the 

Europe Programme, German 
Marshall Fund 

● Mario La Torre, Professor of 
Economics of Financial 

Intermediaries, La Sapienza 
University 

 
Experts ECON:  
● Daniel Gros, Director of Economic 

Policy Studies CEPS 
● René Repasi, Scientific coordinator 

of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance of Universiteit Leiden 

● Xavier Ragot, Director of 
Observatoire Français des 
Conjonctures Économique (OFCE) 

Hearing (AFCO)  

 
The institutional future of the 

European Union within and 
beyond the Treaty of Lisbon 

 

26/05/2015 ● René Repasi, European Research 

Centre for Economic and Financial 
Governance 

● Marise Cremona, European 
University Institute 

● Sergio Carrera, Centre for European 
Policy Studies 

● Antonio Padoa Schioppa, 
Università degli Studi di Milano 

● Christian Calliess, Freie Universität 
Berlin  

● Andrew Duff, former Member of 
the European Parliament 

● Markku Markkula (President of the 
Committee of the Regions) 

● Luca Jahier (President of Group III 
“Various Interests” of the European 

Economic and Social Committee) 
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Title and poster Date Experts 

Workshop AFCO (Policy 
Department) 

 
The best practices in legislative 

and regulatory processes in a 
constitutional perspective 

 

 

17/06/2015 ● Andrea Renda, Center for European 
Policy Studies 

● Arnout Mijs, Clingendael 
● Rachel Shub, Office of the United 

States Trade Representative 
● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of 

Foreign Affairs of Poland, EU 
Economic Department 

Workshop AFCO (Policy 
Department) 
 
Transparency, accountability and 
integrity in the EU institutions 
 

 

22/09/2015 (Study Pol icy Department on Declarations of 

Financial interests and their Scrutiny in the 
Nacional Legislatures) 

● Janos Bertok, Head of the Public 
Sector Integrity Division, Public 

Governance Directorate of the 

OECD 
● David Coen, Director of the School 

of Public Policy at the University 
College London and author of the 

study on “Institutional and 
Constitutional aspects of special 

interest representation” 
● Roland Blomeyer, Blomeyer & 

Sanz, author of the study 
“Declarations of financial interests 

and their scrutiny in the national 
legislatures” 
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Title and poster Date Experts 

Joint-Hearing AFCO-AFET 

The Common Foreign and 

Security Policy under the Treaty 
of Lisbon: unlocking its full 

potential 

 

13/10/2015 

(AFET slot) 

Experts AFCO: 
● Panos Koutrakos  

● Stefano Silvestri  

Experts AFET 

● Nicolai von Ondarza 
● Olivier de France 

Hearing (JURI, with AFCO 
associated) 

 
The Interinstitutional Agreement 

on Better Regulation 

 

13/10/2015 

(JURI slot) 

Expert JURI: 
● William Robinson, Associate Fellow 

at Institute of Advanced Legal 
Studies, University of London, UK 

Other speakers: 

● Angelika Niebler, MEP 
● József Szájer, MEP  

● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP  
● Sajjad Karim, MEP 

● Kostas Chrysogonos, MEP 
● Heidi Hautala, MEP 
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Title and poster Date Experts 

Hearing 
 

Parliamentary scrutiny over the 
executive in the European Union 

 

19/11/2015 ● Christine Neuhold, Special Chair EU 
Democratic Governance, 

Department of Political Science, 
Faculty of Arts and Social Sciences, 

Maastricht University 
● Olivier Rozenberg, Associated 

Professor in Political Sciences, 
Centre d’études européennes de 

Sciences Po, Paris 
● Philippe Poirier, Holder of the Chair 

of Parliamentary Studies Research 
in the Chamber of Deputies of 
Luxembourg, Head of the collection 
on parliamentary studies - Editions 
Larcier, Associate Professor of 
Political Sciences at the College of 
Bernardins & at the University of 
Paris Sorbonne (Celsa) 

Joint-Hearing LIBE-AFCO 
 
Respect for Democracy, 

Fundamental rights and the Rule 
of law: the role of the judiciary 
 

 

22/02/2016 
(in the framework of enhanced cooperation 
(Rule 53 +)) AFCO opinion to LIBE on the 
Establishment of an EU mechanism on 
democracy, the rule of law and fundamental 
rights  (2015/2254(INL)) (rapporteur György 

Schöpflin) 

AFCO expert: 

● Miklos Szantho, managing director 
and head analyst of Centre of 

Fundamental Rights (Alapjogokért 
Központ) 

Other speakers: 

● Michal Bobek, Advocate General, 
Court of Justice of the European 

Union  
● Angelika Nussberger, Judge, 

European Court of Human Rights 
● Jean De Codt, First President, Court 

of Cassation (Belgium) and Member 
of the Network of the Presidents of 

the Supreme Judicial Courts of the 
EU 

● Dariusz Zawistowski, National 
Council of the Judiciary of Poland, 

Member of the European Network 
of Councils for the Judiciary 
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Title and poster Date Experts 

Hearing AFCO 
 

e-Democracy in the European 
Union: potential and challenges 

 

14/03/2016 
(this hearing is an element for the preparation of 
the report: 
eDemocracy in the European Union: potential and 
chal lenges (2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui 

Atondo) 

● Roberto Viola, Director-General, 
DG CONNECT, European 
Commission 

● Rafał Trzaskowski, former Polish 
Minister for the Administration and 
Digitalization and former MEP 

● Elena García Guitián, Professor of 
Political Sciences and 
Administration at the Autonomous 
University of Madrid 

● Alexander Trechsel, Professor of 
Political Science and Head of the 
Department of Political and Social 
Sciences of the European University 
Institute 

● Elisa Lironi, ECAS Digital Democracy 
Coordinator 

● Josephine Shaw, Milieu Limited’s 

Senior Expert  
 

 

Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO, 
PETI  

 
Union citizenship in practice: our 

common values, rights and 
democratic participation 

15/03/2016 Hearing jointly organized by the European 
Commission (DG Justice and Consumers) and the 
European Parliament (LIBE, PETI, AFCO and JURI 

Committees) 

● Paul Nemitz, Director of 
Directorate for Fundamental rights 

and Union citizenship, DG Justice 
and Consumers, EC 

● Andrew Duff, Visiting Fellow, 
European Policy Centre 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Jacques Delors Institute 

● Carmen Preising, Head of Unit, 
Work Programme and Stakeholder 

Consultation, Secretariat-General, 
EC 

● Ida Birkvad Sørensen, Member of 
the Board, European Youth Forum 
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Title and poster Date Experts 

Hearing AFCO 

Accession to the European 

Convention on Human Rights 
(ECHR): stocktaking after the ECJ’s 

opinion and way forward 

 

20/04/2016 ● Sonia MORANO-FOADI, Reader in 
Law (Associate Professor) and 

Director of the Centre for Legal 
Research and Policy Study at the 

Law School, Oxford Brookes 
University 

● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in 
Law from the University of Leicester 

Other speakers: 
● Martijn DE GRAVE, Head of Legal 

and Institutional Affairs, 
Coordinator for Justice and Home 
Affairs (Dutch Permanent 

representation, Council Presidency) 
● Johannes KRÄMER, Legal Adviser at 

the Legal Service of the European 
Commission 

● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the 
Legal Advice and Public 

International Law Directorate of the 
Council of Europe 

● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary 
Director General of the Legal 

Service of the Council of the 
European Union 

● Ricardo PASSOS, Director for 
Institutional and Parliamentary 
Affairs of the Legal Service of the 

European Parliament 

Hearing AFCO, with AFET 
associated 
 
The role of the EU in 
international organisations 

including the United Nations 

15/06/2016 AFCO experts: 
● Jan Wouters, Full Professor of 

International Law and International 
Organizations, and Director at the 
Leuven Centre for Global 

Governance Studies - Institute for 
International Law, KU Leuven 

(Belgium) 
● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law 

at the “Sołtysiński Kawecki & 
Szlęzak” law firm in Warsaw 

(Poland) 

AFET expert: 
● Jonas Jonsson, Head of Division, 
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Title and poster Date Experts 

 

Multilateral Relations at the 
European External Action Service 
(EEAS) 

Workshop (Policy Department) 

After the UK Referendum: 
Future Constitutional 
Relationship of the United 
Kingdom with the European 
Union 
 

05/09/2016 ● Francisco Aldecoa Luzárraga, 
Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de Madrid 

● Mercedes Guinea Lorenete, 
Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de Madrid 

● René Repasi, EURO-CEFG, 
University of Rotterdam 

● Steve Peers, Professor, University 
of Essex 

 
 

 

Mini-Hearing AFCO  
 

The constitutional relationship of 
the United Kingdom with the 

European Union: the 
consequences of the results of 
the referendum of 23 June 2016 

29/09/2016 
● Guntram Wolff (Director of 

Bruegel) 

● Giorgio Maganza (former Director 
for Institutional Affairs at the 

Council of the EU) 
● Yves Bertoncini (Director of 

Institute Jacques Delors - Notre 
Europe) 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

08/11/2016 The EYE speed hearings - in line with the Bureau 
note of last 23 May - are meant to be a political 
fol low-up to the EYE that was held in Strasbourg 
last May, which gathered over 7.500 young people 

discussing the future of Europe. Several EYE speed 
hearings are currently taking place in various 
parl iamentary committees 
The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 

for discussing with young people.  
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Title and poster Date Experts 

 

Topics selected for the hearing  
• The future of Europe after Brexit  
• Active ci tizenship 

Idea Givers: 

● Nikolaus Edlinger 

● Leonie Sloots 
● Seyi Akiwowo 

Hearing AFCO 

What constitutional paths for the 
future development of the 
Union? 

29/11/2016 ● Mario Monti, Chair of the High 
level group on own resources, 
former Prime Minister of Italy and 
European Commissioner 

● António Vitorino, Former European 
Commissioner 

Hearing AFCO 

Constitutional implications of 
referenda on European issues 

 

05/12/2016 AFCO experts: 
● Federico de Montalvo, Assistant 

Professor of Constitutional Law, 

Comillas Pontifical University; Vice-
Chair, Spanish Bioethics 

Committee; Member, International 
Bioethics Committee of UNESCO 

● Richard Rose, FBA, Director, Centre 
for the Study of Public Policy, U. of 

Strathclyde and Visiting Prof. 
European U. Institute Florence; 

Wissenschaftszentrum Berlin 

Policy Department experts 
(presentation of a study entitled 

“Referendums on EU matters”): 
● Mario Mendez, Senior Lecturer, 

Department of Law, Queen Mary 
University of London (QMUL) and 

Co-Director, Centre for European 
and International Legal Affairs 

(QMUL), and by 
● Fernando Mendez, Senior 

Researcher, Centre for Research on 
Direct Democracy, University of 

Zurich 

Workshop (Policy Department) 

The composition of the European 
Parliament 
 

30/01/2017 (co-rapporteurs Danuta Hübner and Pedro Silva 

Pereira) 
● Friedrich Pukelsheim, Institut für 

Mathematik, University of 
Augsburg 
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● Victoriano Ramírez González, 
Department of Applied 
Mathematics, University of 
Granada 

● Wojciech Słomczyński, Institute of 
Mathematics, Center for 
Quantitative Research on Politics, 
Jagiellonian University of Cracow 

Workshop (Policy Department) 

Democratic Complementarity: 

Implementing the Treaty 
Provisions on National 

Parliaments 

 

20/03/2017 (Workshop in the framework of the discussions on 
the Implementing report of Paulo Rangel “The 
implementation of the Treaty provisions 

concerning national Parliaments” (2016/2149 
(INI)) 

● Olivier Rozenberg, Associate 
Professor, Centre d’études 

européennes, Sciences Po (Paris) 
● Diane Fromage, Assistant 

Professor, Faculty of Law, 

Maastricht University 
● Luís Heleno Terrinha, Guest 

Professor, Porto Faculty of Law, 
Universidade Católica Portuguesa 

Hearing AFCO 
 
The development of a European 

“demos” 

20/03/2017 ● Peter Wagner (Professor at the 
University of Barcelona) 

● Daniel Innerarity (Professor at the 
University of Basque Country) 

● Kalypso Nicolaïdis (Professor of 

International Relations, University 
of Oxford; Director, Center for 

International Studies, DPIR) 
● Aidan O’Sullivan (the 

Ombudsman’s Head of Cabinet, on 
behalf of the European 

Ombudsman) 
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Workshop (Policy Department) 
 
The Impact and Consequences of 
Brexit on ‘Vested’ Rights of EU 
Citizens Living in the UK and 
British Citizens Living in the EU-
27 

21/03/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 
Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Diego López Garrido, Professor of 
Constitutional Law, University of 
Castilla-La Mancha FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS 

Hearing AFCO 

Implementation of the Treaty 
provisions concerning National 

Parliaments: the way forward 

 

02/05/2017 ● Ingof Pernice, Research Director on 

Global Constitutionalism from the 
Humboldt Institute for Internet and 

Society, Berlin 
● Carlo Casini, former AFCO Chair 

and former rapporteur on national 
Parliaments 

● Ludwik Dorn, former Polish Sejm 
Speaker 
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Hearing AFCO 

BREXIT: constitutional challenges 

and implications 

 

 

 

20/06/2017 ● Sionaidh Douglas-Scott, 
Anniversary Chair in Law, Queen 

Mary University of London 
● Piet Eeckhout, Professor of EU Law, 

University College London, Faculty 
of Laws 

● Christophe Hillion, Professor of 
European Law at the University of 

Leiden and at the University of 
Gothenburg 

 
 
 
 

Hearing AFCO 

 
Regulation 1141/2014 on the 
statute and funding of European 

political parties and foundations 
 

12/07/2017 ● Rainer Wieland and Ulrike 

Lunacek, EP Vice-Presidents in 
charge of the European political 
parties; 

● Didier Klethi, Director General DG 
Finance European Parliament; 

● Ilze Juhansone, Deputy Secretary 
General of the European 

Commission; 
● Michael Adam, Director of the 

Authority for the European Political 
Parties and Foundations 

Hearing AFCO 

Origins and development of sub-
groups of Member States within 
the EU and its impact in the 
integration process 

28/09/2017 ● Charles de Marcilly, Fondation 
Robert Schuman, Head of Brussels 
Office 

● Anna-Lena Kirch, Program 
Coordinator Alfred von Oppenheim 
Center for European Policy Studies, 
German Council on Foreign 
Relations 

● Jacques Ziller, Professor of 
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European Law, University of Pavia, 
Department of Political and Social 
Sciences  

Workshop (Policy Department) 

 
The impact and consequences of 

Brexit on the devolved 
administrations of Scotland, 

Wales and Northern Ireland and 
on the Overseas Territory of 

Gibraltar 

 

28/09/2017 ● Jonathan Tonge, Professor, 

University of Liverpool 
● Michael Keating, Professor, 

University of Aberdeen 

Hearing AFCO 

The constitutional implications of 

the different scenarios for the 
future of the Union 

21/11/2017 ● Luís Miguel Poiares Pessoa 
Maduro, Professor, Director of the 
EUI School of Transnational 
Governance, European University 

Institute 
● Cristina Elías Méndez, Profesora 

Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED), Facultad de 
Derecho  

● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 
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Workshop (Policy Department) 

 
Brexit and the issue of the 

jurisdiction over the Withdrawal 
Agreement and the future 

relationship agreement between 
the EU and the UK 

21/11/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 

Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 

Mancha 
● Steve Peers, Professor, University 

of Essex 

Workshop (Policy Department) 
 
The implications of Brexit on the 
Irish border 

 

28/11/2017 ● David Phinnemore (UK), Professor 
of European Politics; Dean of 
Education (Queen’s University 
Belfast); Visiting Professor (College 

of Europe, Bruges) 
● Katy Hayward (UK), Reader in 

Sociology (Queen’s University 
Belfast); Senior Research Fellow 

(Senator George J. Mitchell 
Institute for Global Peace, Security 
and Justice) 

● Lars Karlsson (Sweden), President 
of KGH Border Services; Former 

Director of World Customs 
Organization; Deputy Director 
General of Swedish Customs 

● John Temple Lang (Ireland) 
Solicitor; Adjunct Professor in 
Trinity College Dublin; Senior 

Research Fellow in Oxford 
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Joint Hearing AFCO-PETI 

Revision of the ECI legal 

framework: Assessing the 
Commission Proposal for a new 

Regulation on the European 
Citizens’ Initiative (2017/0220 
(COD)) 

 

21/02/2018 

(PETI slot) 

AFCO experts: 
● Imants Breidaks, CEO of citizens’ 

initiative platform in Latvia, 
Manabals.lv 

● James Organ, Lecturer in Law at the 
School of Law and Social Justice, 

University of Liverpool 

Hearing AFCO 

Globalisation “trilemma”: how to 

reconcile globalisation, democracy 
and welfare - lessons for the EU 

25/04/2018 ● Davide Cadeddu, professor of 
political theory at the University of 

Milan and executive editor of 
“Glocalism: Journal of Culture, 
Politics and Innovation” 

● Susan George, President of the 
Transnational Institute in 
Amsterdam and Fellow of the Royal 
Society of Arts 

● Ingolf Pernice, Research Director 
on Global Constitutionalism from 
the Humboldt Institute for Internet 
and Society, Berlin 

● Daniel Gros, Director Centre for 
European Policy Studies, Brussels  
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Workshop (Policy Department) 

The consequences for the EU of 
the future relationship agreement 

with the United Kingdom 

 

24/05/2018 ● Federico Fabbrini, Full Professor of 

European Law School of Law & 
Government and Principal of the 

Brexit Institute, Dublin City 
University 

● Franklin Dehousse, Professor of EU 
Law, University of Liège, Former 

Judge of the Court of Justice of the 
EU 

● Michael Dougan, Professor of 
European Law and Jean Monnet 
Chair in EU Law, University of 

Liverpool 

Hearing LIBE, in association with 

ITRE, JURI, AFCO 

FACEBOOK/CAMBRIDGE 

ANALYTICA CASE 

 

04/06/2018 
25/06/2018 
02/07/2018 

Public hearings organised by LIBE in 

association with ITRE, AFCO and JURI to carry 
out an analysis of the various aspects of 
personal data protection 
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Hearing AFCO 

Legality and legitimacy in the 

European integration process 

 

20/06/2018 

 

● Julian Plottka, Institut für 
Europäische Politik e.V., Berlin 

● Warren J. Newman, Senior General 
Counsel, Constitutional, 

Administrative & International Law 
Section, Department of Justice of 

Canada 
● Eleanor Spaventa, Dipartimento di 

Studi Giuridici, Università Bocconi 

AD-HOC Hearing AFCO 

The withdrawal agreement 

between the EU and the UK 

 

24/09/2018 ● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 

Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 

● Christophe Hillion, Professor of 

European Law, University of Oslo 
and University of Leiden 
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Hearing AFCO 

Institutional structure and 

governance of existing forms of 
enhanced cooperation 

 

24/09/2018 (in the framework of two AFCO reports: the 
implementation report on the Treaty provisions 
concerning enhanced cooperation 

(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain Lamassoure) 
and the own-initiative report on Differentiated 
integration (2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal 

Durand) 

● H.E. Ambassador Alexander 

Kmentt, Austrian Permanent 
Representative to the Political and 

Security Committee 

● Peter Csonka, Head of Unit for 
Criminal Law in DG Justice of the 
European Commission 

● Maria Isabel Martinez del Peral, 

Legal Adviser of the European 
Commission Legal Service 

● Maria Teresa Fabregas Fernandez, 
Director for Indirect Taxation and 

Tax administration, DG TAXUD of 
the European Commission 

● Arnout Molenaar, Senior Expert 
Defence Policy Matters, Crisis 

Management and Planning 
Directorate, European External 

Action Service 
● Michael Simm, Head of Strategy 

and Policy Unit at the European 
Defence Agency 

● Hubert Legal, Legal Adviser to the 

European Council and Director-
General of the Council Legal Service  

Hearing AFCO 

Parliament’s powers of political 
control over the Commission after 

Lisbon: lessons learnt and the way 
forward 

10/10/2018 (in the framework of the AFCO “Implementation 
report on the Treaty provisions on Parliament’s 

powers of political control over the Commission” 
(2018/2113(INI)) (Rapporteur: Mercedes Bresso) 

● Olivier Costa, Director of the 
Department of European Political 

and Administrative Studies since 
2013 and Professor at the College 
of Europe 

● Eva-Maria Poptcheva, PhD in 
Constitutional Law, EP 
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Hearing AFCO 
 
Constitutional perspective of EU’s 
social dimension in the context of 
the debate on the future of 
Europe 

 

27/11/2018 ● Frank Vandenbroucke, Professor at 
the University of Amsterdam 

● Francesco Costamagna, Associate 
Professor of European Union law 
and lecturer in international public 
law at the Law Department of 
University of Turin 

● Esther Lynch, Confederal Secretary, 
European Trade Union 

Confederation 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

27/11/2018 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Around 9.000 young people aged between 16 and 
30 from a l l over Europe took part in the third 
edition of the European Youth Event (EYE2018) at 

the European Parliament in Strasbourg on 1-2 
June. The EYE2018 served as a  platform for 
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dia logue between young ci tizens and European 
decision makers. As a direct follow-up of the 
EYE2018, selected EYE2018 participants will 
discuss with MEPs  some of the most relevant 
ideas from the EYE and get their direct feedback. 
European Youth Hearings will take place in seven 

parl iamentary committees between October and 
November. 
 

Idea Givers: 

● Dénes András Nagy 
● Kalojan Hoffmeister 
● Andrea Ugrinoska 

Hearing AFCO 

Constitutionalism in the European 
Union and the constitutional 
interaction between the West and 

East of Europe 

 

07/03/2019 

 

● Anneli Albi, Professor of Law at 

Kent Law School 
● Piero Graglia, Associate Professor 

on History of the International 
Relations at the School of 

Political,Economic and Social 

Sciences, Milan State University 
● Kálmán Pócza, Associate professor 

at the Pázmány Péter Catholic 
University, Budapest 

Hearing AFCO 

European Parliamentary Elections, 

European Parties, European 
Voters 

18/03/2019 ● Claire McGing, Maynooth 
University 

● Marina Costa Lobo, University of 
Lisbon 

● Juan Rodríguez Teruel, University 
of Valencia 
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Other speakers 
● Mikel Landabaso Alvarez, Director 

for Strategy and Corporate 
Communication at the European 
Commission 

● Alexander Kleinig, Head of unit of 
Concept & Design in DG COMM of 
the European Parliament 

 
 

Annex 7 
 

 Missions 
 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

2015 

Riga 

(Latvia) 

18-20 
March 
2015 

Objective: to have a  thorough discussion 

on the perspectives for the EU future 
institutional evolution with different 
national authorities, notably the Latvian 
National Parliament and Constitutional 
Court, as  well as think tanks, social 
partners, civil society organisations and 
prominent Latvian public figures involved 

in EU Affa irs. 

Meetings held with:  

 Representatives  of the EU pol i tica l  
foundations in Latvia 

 The Deputy Speaker of Saeima 

 The Latvian Constitutional Court  

 Students  and academic s taff of the 

Riga  Graduate School of Law 
 The Parl iamentary State Secretary fo r 

EU Affa i rs  

 Representatives of Latvian minorities 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Gerolf Annemans 

(NI) 

Berlin 
(Germany) 

18-19 June 
2015 

Objective: to hold meetings with national 

institutions playing a leading role in the 
current European debate. 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 
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Meetings held with: 

 Members of the German B un destag , 
Committee for Affairs of the European 
Union 

 Meeting with the German Co u n ci l  o f  
Foreign Relations (DGAP) 

 Meeting with Prof. Dr. Ingolf Pe rnice, 
Director of the Walter-Hal ls tein-

Institut 
 Meeting with Stiftun g Wissenschaf t 

und Pol itik  

 The Minis ter of State for European 
Affa i rs 

 Meeting with the Konrad-Adenauer-
Foundation, the Friedrich-Ebert-
Foundation, the Heinrich-Böl l -

Foundation and the Rosa-Luxemburg -
Foundation 

 Dr. Ulrike Guérot, Director of the 
European Democracy Lab  

 The Head of the Federal  Ch an cel lery 

and Federal Minister for Special Tasks 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Viviane Reding 
(EPP) 

• Constance LE GRIP 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

 

 

Strasbourg 

(France) 

8 July 2015 Meeting with Judges at the European 

Court of Human Rights 

Issues discussed: 

1. The European Union accession to the 
European Convention for the protection 

of Human Rights and fundamental 
freedoms 

2. The relationship between the 
European Court of Human Rights and the 
Consti tutional Courts in the Member 

States? Example of “best practice”? 

3. Examples of cases on electoral law 

infringements 

• Paulo Rangel (EPP) 

• Mercedes Bresso 

(S&D) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 
Terricabras 

(Greens/EFA)  

Washington 
D.C. 
and 

Annapolis, 
Maryland 

(United 
States of 
America) 

[ad hoc 

3-6 
November 

2015 

Objective: to acquire direct insight into 
the US constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between Congress and the White 
House, the risk of political gridlock and 
the constitutional mechanism ensuring 
democratic accountability at all levels of 
decision-making and the application of 
the principle of subsidiarity. This is would 
serve for the reflection on the future 
institutional evolution of the EU, the 
need to enhance democratic legitimacy 

of the European Governance, the reform 
of the EU electoral system, the right of 
inquiry of the EP, and more in general on 

transparency, ethics, accountability and 
integrity. 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Enrique Guerrero 
Salom (S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
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delegation, 
outside the EU] 

Meetings held with: 

 The Bipartisan Policy Center  

 The American Enterprise Institute 
 Roundtable at the George Mason 

University 
 The Center for American Progress 

 The Government Accountability Office 

 The Democratic National Co m m ittee 
Pol i tical Director 

 US Congress 

 The National  Conference of State 

Legislatures  
 The Congressional Research Service  

 A former Judge of the Court of Appeals 
of Maryland 

 A Chief Judge, Court of Appeals  of 

Maryland 
 The Secretary of State of Maryland 

 Members of the General Assem bly o f  
Maryland 

(Greens/EFA) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 

 

 

London 

(United 
Kingdom) 

16-17 
November 

2015 

Objective: To meet the newly elected 
Bri ti sh national authorities, think tanks, 
social partners, civil society organisations 
and prominent public figures involved in 
European affairs to discuss the 

perspectives for a  future institutional 
evolution of the Union in the light of the 
pol itical situation in the country after the 

elections and notably what concerns a 
possible reconsideration of the 

relationship of the UK with the EU. 

Meetings held with: 

 The Minister for Constitutional Reform 
 The Shadow Secretary of State for 

Foreign and Commo nw ealth Af fa i rs  
and the Shadow Minister of S tate fo r 
Europe 

 The Head of the Prime Minis ter’s  
Europe Strategy Unit 

 The Former leader of the Scottish 

National Party 
 The UK Parl iament 

 The Secretary of State for Foreign an d 
Commonwealth Affairs 

 Representatives  of academic/civi l  

society on “the possible scenarios  for 
the future of Britain in the EU” 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David McAllister 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Richard Corbett 
(S&D) 

• Kazimierz Michał 
Ujazdowski (ECR) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Martina Anderson 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 

Terricabras 
(Greens/EFA) 
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2016 

Luxembourg 

EUCJ 

17 

February 
2016 

Visit to the European Union 
Court of Justice and to the 
Chamber of Deputy of 
Luxembourg 

• Meeting with the President, Mr. Koen 

Lenaerts, and a delegation of the 
European Union Court of Justice and 

with the President, Mr. Marc Angel, and 
a delegation of the committee on 
Foreign and European Affairs of the 

Luxembourg Chamber of Deputy 

Issues discussed: 

1. Eventual modifications of the 
provisions on the term of office of 
members of the Courts in case of a  Treaty 
revis ion 
2. ECJ involvement in economic 
governance proceeding 
3. Poss ible infringements proceedings 

against Member States violating the 
Dubl in-rules 
4. ECJ overs ight on fundamental right 

violations 
5. Relationship ECJ-ECHR on fundamental 

rights  protection 
6. The enlargement of the Court 
7. Poss ible direct contacts between th e 

court and the AFCO committee 
8. Relationship between the ECJ and 

national courts, national parliament 

• Viviane Reding 

(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D)  

• Sylvia-Yvonne 

Kaufmann (S&D) 

• Morten 
Messerschmidt (ECR) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

Athens 

(Greece) 

30 March 
to 1 April 

2016 

Objective: exchange of views with 
national institutions on the possible 
constitutional consequences of the 
management of the financial, economic 
and social crisis on the one hand and of 
the refugee crisis on the other hand. 

Meetings held with: 
 The Hellenic Parliament: the Stan ding  

Committee on Economic Af fa i rs  a nd  
the Specia l  Standing Committee on 

European affairs  
 The Deputy Prime Minister of Greece 
 The Alternative Minister for EU Affairs 

 The Pres ident of the Council of State 

 Representatives of academic society 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David Mc Allister 

(EPP) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Pedro Silva Pereira 
(S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

• Helmut Scholz 
(GUE/NGL) 



AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

Budapest and 
Bratislava 

(Hungary and 
Slovakia) 

2-4 
November 

2016 

Objective: to gather information on the 
views of the authorities, civil society and 
constitutional experts of both countries 

on the possible constitutional evolution 
of the EU, notably in view of the outcome 
of the Bri tish referendum in June and on 

the possible constitutional consequences 
of the economic, financial, social and 

refugee crises. The mission will also a llow 
the committee to assess the perception 
in both Member States of the 

ins titutional difficulties posed by the 
relationship between national authorities 
and European institutions, notably 

concerning their respective roles in 
fundamental rights in the Union. 

Meetings held with: 
 Consti tutional law expert 

 The Committee on Europ ean  Af fa i rs  
Committee of the National Coun ci l  o f  

the Slovak Republic and Committee on 
Consti tutional and Legal Affairs of  th e 
National Council of the Slovak Republic 

 Ministre délégué and Government 
Plenipotentiary for the Slovak 

Pres idency of the Council of the EU 
 The International Visegrad Fund 
 The Hungarian Minis ter of State, 

responsible for EU Affairs 
 The Hungarian Minis ter o f  S tate for 

Economic Diplomacy  
 The Chair of the Committee on 

Legislation and Deputy Speaker of th e 

Hungarian National Assembly 
 The Pres idencies of the Committee o n 

Legis lation and the Committee on 
European Affa i rs  of the Hungarian 
National Assembly 

 Parl iamentary Group Le aders  o f th e 
National Assembly of Hungary 

 Member of the Hungarian 
Consti tutional Court 

 Professors, PhD students of Co rvi nus  

Univers i ty and Heads  of Hungarian 
pol i tica l  think tanks  and pol i tica l  

research institutes. 
 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Pál Csáky (EPP) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

 

2017 

Lisbon 

(Portugal) 

[fact-finding 
mission] 

21 
February 

2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 

Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 

to go on a  fact-finding mission to Lisbon 
in order to have a political exchange of 
views and a direct insight on the 

Paulo Rangel (EPP) 
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pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Pres ident of the Portuguese 

Parl iament 
 The Secretary Genera l  of the 

Portuguese Parliament 
 The Committee on European Affairs of  

the Portuguese Parliament 

 The Secretary of State for European 
Affa i rs of the Portuguese Government 

Copenhagen 

(Denmark) 

[fact-finding 
mission] 

22-23 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 

provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 

to go on a  fact-finding mission to 
Copenhagen in order to have a political 

exchange of views and a  direct insight on 
the positioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 Members of different p arties  in th e 

Danish Parliament 
 The Head of the International  

Department and the Danish 

Parl iament’s  Permanent 
Representative to the EU 

 The Head of the Department 
responsible for EU Coordin atio n an d 
Nordic Relations  at the Minis try of 

Foreign Affairs 
 The EU Chief Adviser 

Paulo Rangel (EPP) 

Belgrade 

(Serbia) 

22-24 May 
2017 

Objective: to exchange views with the 
Serbian national legislative, executive and 

judicial authorities and civil society 
organisations (CSOs) on the 
constitutional and institutional aspects of 

the accession process and the possible 
impact of accession negotiations on the 

Consti tution of Serbia, as well as the 
s teps accomplished by Serbia in what 
concerns the respect of the fundamental 

va lues of the EU and the rule of law. 

Meetings held with: 

 Think-Tanks  and Civi l  Society 
Organisations (CSOs)  

 CSOs  experts in the judicial system 

 The Serbian Constitutional Court 
 The Supreme Court of Cassation: 

 The Minis ter without portfol io 
responsible for European integration 

● György Schöpflin 
(EPP) 

● Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

● Gerolf Annemans 

(ENF) 
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 The National Assembly of the Republic 

of Serbia with: 
 – Committee on Consti tutional  and 

Legislative Issues 

 – European Integration Committee 

 The Minister of Justice 

Athens 

(Greece) 

[fact-finding 
mission] 

23-25 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 

provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Athens 
in order to have a political exchange of 

views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Alternate Minis ter on Foreign 

Affa i rs , respons ible for European 
Affa i rs 

 The Head of the Directorate for 

European Affairs in the Greek National  
Assembly 

 The Chair of European Affa i rs  
Committee and its members 

• Paulo Rangel (EPP) 

 

Ottawa and 

Québec City 

(Canada) 
 

[ad hoc 
delegation, 
outside the EU] 

18-22 
September 

2017 

Objective: to acquire a direct insight into 
the Canadian constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between the Canadian 
Parl iament, Provinces and the Canadian 

Government. Specific i ssues such as 
Transparency, Electoral Law and Political 
Parties, as well as the functioning of the 

provinces/territories and the Canadian 
Government were amply debated, and 

va luable ideas could be extracted for the 
complex and s trategic matters that AFCO 
is  currently dealing with, such as the 

reflection on the future institutional 
evolution of the EU, the need to enhance 
democratic legitimacy of European 
governance, the reform of the EU 
electoral system, the right of inquiry, and 
in general on transparency, ethics, 
accountability and integrity. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador to Canada 

 The Department of Justice of Canada 
 The Commiss ioner of Lobbying of 

Canada  

 The Privy Counci l  Office Federa l -
Provincial-Territorial Relations Units 

 Students  and professors  at the 

Carleton University 
 The Chief Electoral Officer at Elections  

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• Bernd Kölmel 

(Chair of the 
Delegation for 
relations with 
Canada)  

• Gyorgy Schöpflin 
(EPP) 

• Jérome Lavrilleux 
(EPP) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD) 

• Gerolf Annemans 



AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
Canada, 

 Former Members  of the Specia l  
Committee on Electoral Reform 

 The Standing Committee on Access to  

Information, Privacy and Ethics, 
 The Secrétariat aux affa i res  

intergouvernementales canadiennes  
 The Pres ident of the Québec Natio nal  

Assembly 

 The Committee on Institutions  o f  th e 
National Assembly a nd  m em bers  o f 

the Committee for relations  w ith th e  
European Institutions 

 Roundtable at Université Laval 

 The Ass is tant Deputy Minis ter, 
Direction généra le des  affa i res  

juridiques et législatives (Departm ent 
of Justice) and with th e H o no urable 
Associate Chief Justice 

(ENF) 

 

 

2018 

Podgorica 

(Montenegro) 

[mission carried 
out jointly with the 

interparliamentary 
Delegation to the 

EU-Montenegro 
Stabilisation and 

Association 
Parliamentary 

Committee] 

 

16-17 July 
2018 

Objective to exchange views with EU 
ambassadors, the Montegrin national 

legislative, executive and judicial 
representatives and civil society 
organisations (CSOs) on the progress 
achieved as well as outstanding issues in 
the accession process, in particular the 
s teps still to be accomplished by 
Montenegro in what concerns the 

respect of the fundamental va lues of the 
EU and the rule of law. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador and EU Member States 

Ambassadors 

 The Speaker of the Parl iament of 
Montenegro 

 The Deputy Prime Minister 
 The opposition party leaders 
 The Pres ident of Montenegro 

 NGOs: Centre for Civic Education 
(CGO), Centre for Monitoring and 
Research (CEMI), Human Rights Action 
(HRA) Institute Alternative, Netw ork  
for the Affi rmation of the NGO S ector 
(MANS), Womens ’ Rights  Centre, a  
property activist and the Co-chairs  o f  

the EU-Montenegro JCC of the EESC 
(for the Montenegrin s ide a  
representative from the Ch am ber o f  
Commerce of Montenegro) 

 The Montenegrin Parl iament in the 

context of the 15th meeting of EU-
Montenegro SAPC:  

  The President of the Co nsti tutiona l  

Court 
 Members  of the Consti tutional  

Committee of the Montenegrin 

AFCO 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Cristian Dan Preda 

(EPP) 
 

 
Members of the EU-

Montenegro 
delegation 

• Peter 

Kouroumbashev 
(Head of Delegation, 

Second Vice-Chair, 

S&D) 

• Alojz Peterle (EPP) 

• Jozo Radoš (ALDE) 

• Thomas Waitz 

(Greens/EFA)  

• Joëlle Bergeron 
(EFDD) 

 

 



AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
Parl iament  

Bern 

(Switzerland) 

[ad hoc 

delegation, 
outside the EU] 

17-19 
September 

2018 

Objective: to explore the functioning of 
the original Swiss model of federalism, to 
analyse the vertical distribution of 
competences between the different 
levels of government, as well as the 
horizontal distribution of powers 
between the legislature and the 

executive, and in particular mechanisms 
ensuring democratic accountability at all 
levels of political decision. The 

committee a lso aimed to gather direct 
evidence on the role and functioning of 

the Swiss mechanisms of direct 
democracy (referendum and popular 
ini tiative) and to discuss with Swiss 

authorities the evolution of the 
institutional framework governing 
relations between the EU and 

Switzerland. As the committee 
responsible for the consent procedure on 

the EU-UK withdrawal agreement, the 
committee a imed as well to gather 
evidence on the impact of Brexit on EU-

Swiss-UK relations. 

Meetings held with: 

 TheDelegation of the European Un ion  
to Switzerland and Liechtenstein 

 The Directorate for European Affairs 
 The Conference of Cantonal  

Governments : Benedikt Würth, 
pres ident of CdC 

 The University of Berne 

 The Swiss Federal Assembly 
 The Chancellery of the Canton of Berne 

  The Federal Chancellor o f  th e S w iss 
Confederation 

 The Federal Office of Justice 

• Elmar Brok (EPP) 

• Alain Lamassoure 
(EPP) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Jørn Dohrmann 

(Chair of the 
Delegation for 

relations with 
Switzerland and 

Norway, ECR) 

 

 

Washington 
D.C. 

(USA) 
 

[fact-finding 

mission] 

19-21 
September 

2018 

Objective: In connection with the 
implementation report on the Treaty 
provisions concerning enhanced 
cooperation (2018/2112(INI), the 

Rapporteur Alain Lamassoure was  
authorised to go on a fact-finding mission 
to Washington D.C. as the USA is a 

federal state that demonstrates the 
oldest practice of the flexibility principle, 

expressed in the form of agreements or 
compacts among the s tates. In fact, a  
whole array of interstate cooperation 

forms  exists in the USA manifested in the 
form of interstate compacts, reciprocity 

s tatutes, uniform laws, and written 
interstate administrative agreements for 
joint action. In the context of the 

implementation report i t was interesting 
to examine and analyse the usefulness of 
these forms of flexibility in the EU 

• Alain Lamassoure 

(EPP) 

 



AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
context. 

Meetings held with: 
 The Multistate Tax Commission 

 The World Bank  
 Think tanks/ organisations dealing with 

interstate cooperation: Un i form  La w 

Commission, National Associatio n o f  
Attorney Genera ls , George Mason 

University 
 The National Governors  Association 

(NGA) 

 The US Supreme Court 
 The Congressional Research Service 

 The House of Representatives 

Vienna 

(Austria) 

[fact-finding 

mission] 

20 
September 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 
ensuring parliamentary scrutiny over 

decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the Fundamental Rights Agency (FRA) 
in Vienna in order to see how the agency 

functions in practice and to have a  more 
s tructured dialogue between AFCO and 

the FRA management. 

Meetings were held with the Director of 
FRA, Mr Michael O’Flaherty, as well as 
the Chair of the Management Board, the 
Vice-Chair of the Scientific Committee 
and senior experts on the Rule of Law 
and the Fundamental Rights Information 

System. 

• György Schöpflin 

(EPP) 

 

Budapest and 
Prague 

(Hungary and 
Czech 
Republic) 

[fact-finding 
mission] 

30-31 
October 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 

ensuring parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the European Union Agency for Law 
Enforcement Tra ining (CEPOL) and to the 
European GNSS Agency (GSA) in order to 
see how these agencies function on a 
da i ly basis. 

In both agencies, meetings were held 

with the Executive Director, a  member of 
the Management Board, members of the 

management teams and experts. 

• György Schöpflin 
(EPP) 

 

 

 
 
 



Annex 8 
 

 Studies 
 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
2019 

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary 
Chamber? 

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s 
fundamental principles and values  

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives  

The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU 

association agreements  

Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without 
constitutional changes? 

 

2018 
The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU  

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK 

constitutional order 

Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’ 
cooperation model  

The institutional consequences of a ‘hard Brexit’ 

The impact of the UK withdrawal on the EU integration  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’ 
cooperation model  

The implementation of enhanced cooperation in the EU  

 
2017 

Brexit and the European Union 

Referendums on EU Matters  

The composition of the European Parliament  

The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges  

The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland 

The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in 
the UK 

Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national 
parliaments  

The legisprudential role of national parliaments in the EU  

The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and 
Gibraltar 

The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK 
and British citizens living in the EU-27 

The role of cities in the EU institutional framework  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA%282018%29596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU(2018)604973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU(2017)571402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596813/IPOL_STU(2017)596813_EN.pdf


Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations  

UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement 

The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union  

 

2016 
European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law 
Making  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and 

Monetary Policy 

Potential and challenges of e-voting in the European Union 

Potential and challenges of e-participation in the European Union 

Legal and Political context for setting up an European Identity Document  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs – 
revised study 

L’avis 2/13 de la Cour de Justice sur l’Adhésion de l’Union à la CEDH et après ? 

What next after Opinion 2/13 of the Court of Justice of the accession of the EU to ECHR?  

Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the EU institutional 
framework 

The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: constitutional, legal and 

institutional implications  

Brexit Literature Update 12/2016  

 

2015 

The Juncker Commission: new institutional and legitimacy set-up 

Scrutiny of declarations of financial interests in national legislatures  

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: 

actors, processes and transparency. The case of Poland  

Better Regulation in the EU and the Netherlands. A comparison of impact assessment 
systems. 

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: the 

case of the European Union 

Transparency, Public Consultation Practiced and Government Accountabilty in US 

Rulemaking  

The European Council and the Council: new dynamics in EU governance  

Quels défis pour le Parlement européen: législation, contrôle, organisation  

Looking ahead: pathways of future constitutional evolution of the EU  

Trends in differentiation of EU Law and lessons for the future  

The Electoral Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596819/IPOL_STU(2017)596819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583111/IPOL_ATA(2016)583111_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536454/IPOL_STU(2015)536454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA%282015%29536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA%282015%29536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510007/IPOL_IDA(2015)510007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf


Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
Candidate selection by the national parties for the European Elections  

The ECB’s Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law 

(Judgment in case Gauweiler C-62/14)  

Institutional and constitutional aspects of special interest representation  

European Parliament as a driving force of European constitutionalisation  

Electoral rules and electoral participation in the European elections: the ballot format and 
structure  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs  

Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty  

Party financing and referendum campaigns in EU Member States  

United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU: agenda, 
priorities and risks  

 

2014 
Challenges in constitutional affairs in the new term: Talking stock and looking forward  

European citizens’ initiative -first lessons of implementation 

Political parties and political foundations at European level. Challenges and opportunities  

The European elections: EU legislation, national provisions and participation  

Interest representatives’ obligation to register in the transparency register: EU 
competences and commitments to fundamental rights  
Parliamentary questions in selected legislative chambers 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519229/IPOL_STU(2015)519229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536474/IPOL_STU(2015)536474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519217/IPOL_STU(2015)519217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
file://///ipolbrusncf01/userdesktop_w10$/ckatsara/Desktop/European%20citizens'%20initiatve%20-first%20lessons%20of%20implementation
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493044/IPOL-AFCO_NT(2014)493044_EN.pdf


 

Rules of Procedure of the European Parliament 
Table showing the correlation between end of 8th parliamentary term and 

beginning of 9th parliamentary term 
 

Old Rules and Annexes mentioned below refer to the Rules and Annexes in force at the end of the 8th 

parliamentary term, whereas New Rules and Annexes refer to the new renumbered version of the Rules of 

Procedure in force as of July 2019 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

1 1  30a 31  59 59  78b 81 

2 2  31 32  59a 60  78c 82 

3 3  32 33  60   78d 83 

4 4  33 34  61   78e 84 

5 5  34 35  62   79 85 

6 6  35 36  63 61  80 86 

7 7  36 37  63a 62  81 87 

8 8  37 38  64 63  82 88 

9 9  38 39  65 64  83 89 

10   39 40  66 65  84 90 

11 10  40 41  67 66  85 91 

11a 11  41 42  67a 67  86 92 

12 12  42 43  68   86a 93 

13 13  43 44  69 68  87  

14 14  44 45  69a 69  88 94 

15 15  45 46  69b 70  89  

16 16  46 47  69c 71  90 95 

17 17  47 48  69d 72  91 96 

18 18  47a 49  69e 73  92 97 

19 19  48 50  69f 74  92a 98 

20 20  49 51  69g 75  93 99 

21 21  50 52  70 76  94 100 

22 22  51 53  71 77  94a 101 

23 23  52 54  72 78  95  

24 24  52a 55  73   96 102 

25 25  53 56  74   97 103 

26 26  54 57  75   98 104 

27 27  55 58  76   99 105 

28 28  56   77   100 106 

29 29  57   78 79  101 107 

30 30  58   78a 80  102 108 



 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

103 109  132 142  165 175  196 206 

104 110  133 143  166 176  197 207 

105 111  134   167 177  198 208 

106 112  135 144  168 178  199 209 

107 113  136   168a 179  200  

108 114  137 145  169 180  201 210 

109 115  138 146  170 181  201a 211 

110 116  139 147  171 182  202  

111 117  140 148  172   203 212 

112   141 149  173   204 213 

113 118  142 150  174 183  205 214 

113a 119  143 151  175 184  205a 215 

114 120  144 152  176 185  206 216 

115 121  145 153  177 186  207 217 

116 122  146 154  178 187  208 218 

116a 123  147 155  179 188  209 219 

117 124  148 156  179a 189  210 220 

118 125  149 157  180 190  210a 221 

118a 126  149a 158  180a 191  211 222 

119 127  150 159  181 192  212 223 

120 128  151 160  182   213  

121 129  152   182a 193  214 224 

122 130  153 161  183 194  214a 225 

122a 131  153a 162  184   215 226 

123 132  154 163  184a 195  216 227 

124 133  155 164  185 196  216a 228 

125 134  156 165  186   217 229 

126 135  157 166  187 197  218 230 

127   158 167  188 198  219 231 

128 136  159 168  189 199  220 232 

129 137  160 169  190 200  221 233 

130 138  161 170  191 201  222 234 

130a   162 171  192 202  223  

130b 139  163 172  193 203  223a 235 

131 140  164 173  194 204  224  

131a 141  164a 174  195 205  225  
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226 236 

227 237 

228 238 

228a 239 

229 240 

230  

231 241 
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New 
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I I 

IA II 

II III 

III IV 

IV V 

V VI 

VI VII 

VII VIII 

 


