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Euroopa Parlament on ELi ainus otse valitav  
institutsioon. 

Selle 751 liiget esindavad ELi 500 miljonit 
kodanikku. 

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad iga viie 
aasta järel kõigis 28 liikmesriigis..

Parlamendi poliitiline ja seadusandlik töö toimub 
20 alalises komisjonis ja kahes allkomisjonis, 
millest igaüks valib endale esimehe ja kuni neli 
aseesimeest. 

Uue ametiaja alguses määratakse parlamendi
liikmed nende eelistuste järgi komisjonidesse. 
Tegemist on tähtsa otsusega, kuna sellega mää
ratakse kindlaks iga parlamendiliikme peamine  
tegevusvaldkond.

Komisjonidel on poliitika kujundamisel otsustav 
roll, kuna nende ülesanne on valmistada ette  
parlamendi seisukohti, muu hulgas uute seadus
andlike ettepanekute kohta.

Lühiülevaade 
parlamendikomisjonidest

24 keelt
Euroopa Parlamendi liikmed esindavad kõiki Euroopa kodanikke. Igal parlamendiliikmel 

on õigus võtta sõna oma valitud ametlikus keeles. Parlamendi dokumendid avaldatakse 

ELi 24 ametlikus keeles. 

ALALISTE 
KOMISJONIDE 
VOLITUSED JA 

VASTUTUSALAD



1

2

4 5

Euroopa Komisjon koostab seadusandliku ettepaneku, mis 

esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Kuidas toimib seadusandlik tavamenetlus

Parlamendis toimub seadusandlik töö peamiselt kas  

parlamendikomisjonide koosolekute või täiskogu istungite vormis.

Põhiline töö tehakse ära parlamendikomisjonides. Nende 

igakuistel koosolekutel vaadatakse seadusandlikud 

ettepanekud läbi, esitatakse muudatusettepanekuid ja 

hääletatakse nende üle. Seejärel esitatakse parlamendi 

täiskogule raport. 

Parlament võtab seadusandliku ettepaneku 

teksti vastu täiskogu istungil.

Kui parlament ja nõukogu on jõudnud omavahel kokkuleppele,  

avaldatakse õigusakt Euroopa Liidu Teatajas.

Seejärel võetakse see üle liikmesriikide 

õigusesse ja see hakkab kehtima kõikidele 

Euroopa kodanikele.

Seadusandlik tavamenetlus annab Euroopa 
Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule 
võrdse osatähtsuse. Seda menetlust kasutatakse  
mitmesugustes valdkondades, nagu majandus ja 
rahanduspoliitika, sisseränne, energeetika, põllu
majandus, kalandus, transport, keskkond ja tarbi
jakaitse.

Valdava enamiku Euroopa Liidu õigusaktidest 
võtavadki parlament ja nõukogu vastu ühiselt.

EUROOPA 
PARLAMENDI 

SEADUSANDLIKUD 
VOLITUSED



Euroopa Komisjon esitab
EELARVEPROJEKTI

NÕUKOGU teeb sellesse oma 
MUUDATUSED

VÕI

EELARVE
võetakse vastu

Euroopa Parlament
kiidab ettepaneku heaks 

(või jätab otsuse vastu võtmata)

EELARVE
võetakse vastu

LEPITUSMENETLUS

Koostatakse ühine tekstÜhist teksti ei suudeta koostada

EELARVEPROJEKT lükatakse tagasi,
Euroopa Komisjon esitab uue eelarveprojekti

Euroopa Parlament esitab 
omapoolsed muudatusettepanekud,

mis võetakse vastu Euroopa Parlamendi 
liikmete häälteenamusega

Kui nõukogu kiidab 
Euroopa Parlamendi 

muudatused 
10 päeva jooksul heaks 

21 päeva jooksul

Nõukogu kiidab 
ühise teksti heaks, 

Euroopa Parlament 
lükkab selle tagasi

Nõukogu ja 
Euroopa Parlament 

lükkavad ühise 
teksti tagasi

Nõukogu lükkab 
ühise teksti tagasi, 
Euroopa Parlament 

kiidab selle heaks

Euroopa Parlament ja 
nõukogu kiidavad 

ühise teksti heaks või 
jätavad otsuse vastu võtmata

14 päeva jooksul

Euroopa Parlament võib 14 päeva 
jooksul oma muudatusettepanekud 

erihäälteenamusega (Euroopa 
Parlamendi liikmete häälteenamus + 

3/5 antud häältest) läbi suruda

Eelarvemenetlus

(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 314)6 7

Eelarvemenetlus Pärast Lissaboni lepingu jõustumist sai Euroopa Parlament ka eelarve 
küsimuses senisest suuremad volitused. Nüüd määrab parlament 
koos nõukoguga kindlaks Euroopa Liidu kogu aastaeelarve ning 
seejuures jääb lõplik sõna parlamendile.

Sellistes küsimustes nagu välispoliitika ja inimõigused  on  
parlamendil täita oluline roll. Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja konsulteerib parlamendiga korrapäraselt ELi ühise välis, 
julgeoleku ja kaitsepoliitika peamiste aspektide ja põhiliste otsuste 
asjus.

Parlamendi nõusolekut on vaja ELi laienemiseks ning kaubandus 
ja muude rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks ELi mittekuulu
vate riikidega. Selleks tehakse ettevalmistav töö ära parlamendi
komisjonides.

Parlamendiliikmed pööravad väga suurt tähelepanu ka inimõigus
tega seotud küsimustele ja demokraatlike väärtuste edendamisele 
kogu maailmas. Selles valdkonnas tehtava töö tipphetk on igaaastase 
Sahharovi mõttevabaduse auhinna väljaandmine.
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Parlamendikomisjonide tööks on igas kuus ette 
nähtud üks kuni kaks nädalat. Komisjonide koos
olekutel arutavad parlamendiliikmed seadus
andlikke ja muid raporteid, esitavad muudatus
ettepanekuid ja hääletavad nende üle ning 
arutavad nõukoguga peetavate läbirääkimiste 
tulemusi.

Parlamendikomisjonid osalevad aktiivselt seadus
andliku tegevuse kavandamisel, näiteks esitavad 
nad enne komisjoni igaaastase tööprogrammi 
vastuvõtmist oma prioriteedid. Nad on olulised 
ka ELi tegevuse järelevalves, sest kontrollivad 
ELi eelarve nõuetekohast kasutamist ning vastu 
võetud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute 
korrektset rakendamist.

Lisaks korraldavad parlamendikomisjonid 
kuulamisi ekspertidega ning kontrollivad teisi 
ELi institutsioone ja organeid. Näiteks tuleb enne 
Euroopa Komisjoni uue koosseisu valimist kõiki 
uusi volinikukandidaate hinnata parlamendiko
misjonides, kes tegelevad volinikukandidaatide 
vastutusvaldkondadesse kuuluvate teemadega.

Parlamendikomisjonid nimetavad iga konkreet
se teema jaoks oma liikmete hulgast raportööri, 
kes suunab kogu otsustamisprotsessi, et tagada 
parlamendi seisukoha vastuvõtmine vastavas 
küsimuses.

Raportööri esitatud raporti projekti on võimalik 
muuta parlamendiliikmete esitatud muudatus
ettepanekute vastuvõtmisega. Originaalteksti 
ja muudatusettepanekute, sealhulgas fraktsioo
nide vahel kokku lepitud kompromissmuudatus
ettepanekute üle hääletab kogu parlamendiko
misjon. Seejärel esitatakse parlamendikomisjonis 
vastu võetud raport täiskogule heakskiitmiseks.

KÕIGI  
KOOSOLEKUTE 

AJAKAVA
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Arutelude otseülekanne internetis
Parlamendikomisjonide koosolekud toimuvad üks või kaks 

korda kuus Brüsselis. Nende arutelud on avalikud. Suurem 

osa neist on internetis otseülekandena jälgitavad ja neid 

saab vaadata ka tellitava videoteenusena  (VOD). 
VAATA EP-LIVE OTSEÜLEKANNET: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/EP-LIVE/ET

Eksperditugi
Parlamendikomisjonid saavad erapooletut nõu ja taustte

avet (uuringud, briifingud (ülevaated), analüüsid ja muud 

tekstid) parlamendi mitmelt uuringuteenistustelt, näiteks 

poliitikaosakondadelt. 

Samuti korraldatakse seminare ja arutelusid asjatundjatega, 

et parlamendiliikmed saaksid esitada ekspertidele küsimusi 

ja vahetada nendega arvamusi parlamendi tööga seotud või 

päevakajalistel teemadel. 

VT TAUSTDOKUMENTIDE ANDMEBAASI: 

WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SUPPORTING-ANALYSES

Euroopa Liidu 
teemalised teabelehed
Teabelehed annavad selge ja konkreetse ülevaate ELi ins

titutsioonidest ja poliitikavaldkondadest ning parlamendi 

rollist nende arengus.  

VT KÕIKI TEABELEHTI: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/FACTSHEETS/ET

Parlament võib moodustada ka uurimis ja eriko
misjone, näiteks on loodud maksualaste siduvate 
eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga 
meetmete erikomisjon ning organiseeritud kuri
tegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise 
erikomisjon.

Komisjonide suurus on väga erinev, ulatudes 
praegusel ametiajal (2014–2019) 25 liikmest õigus 
ja põhiseaduskomisjonis 73 liikmeni väliskomisjo
nis. Komisjonide koosseisus peegeldub alati iga 
fraktsiooni kaalukus parlamendis kui tervikus.

E u r o o p a  P a r l a m e n t  o n 
eeskujuks läbipaistvuse ja 
avatuse edendamisel. Parla
mendikomisjonide koos-
olekuid kantakse otse üle 
parlamendi veebisaidil ja vara
semate koosolekute salvestisi 
on võimalik vaadata igal ajal. 

TÄIENDAVAD 
ANALÜÜSID

TEABELEHEDEP TV

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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Välisasjad

Inimõiguste allkomisjon

Julgeoleku ja kaitse   
allkomisjon

Areng

Rahvusvaheline kaubandus

Eelarve

Eelarvekontroll

Majandus ja 
rahandusküsimused

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Keskkond, rahvatervis ja 
toiduohutus

Tööstus, teadusuuringud ja 
energeetika

Siseturg ja tarbijakaitse

Transport ja turism

Regionaalareng

Põllumajandus ja maaelu areng

Kalandus

Kultuur ja haridus

Õigusküsimused

Kodanikuvabadused, justiits ja 
siseasjad

Põhiseadusküsimused

Naiste õigused ja sooline 
võrdõiguslikkus

Petitsioonid

Komisjonid ja 
allkomisjonid

AFET EMPL

ECON

CONT

BUDG

INTA

DEVE

SEDE

DROI ENVI JURI

CULT

PECH

AGRI

REGI

TRAN

IMCO

ITRE LIBE

PETI

FEMM

AFCO

KÕIK  
KOMISJONID



Keeleversioonid

Väljaanne on kättesaadav bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise (originaal), 
itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, 
sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles. 

Teave väljaandja kohta

Väljaande autor: Euroopa Parlament, Sisepoliitika peadirektoraat, Välispoliitika 
peadirektoraat 
Vastutav teenistus: väljaannete ja kommunikatsiooniga seotud tegevuse koordineerimise 
üksus
        editorialsecretariat@ep.europa.eu

Käsikiri

Jaanuar 2016

NB!

Käesolevas trükises väljendatud arvamused ei kajasta tingimata Euroopa Parlamendi 
ametlikku seisukohta. Teksti reprodutseerimine ja tõlkimine on lubatud mitteärilistel 
eesmärkidel, kui viidatakse allikale ja teavitatakse sellest eelnevalt väljaandjat ning 
saadetakse talle koopia.
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Lisateave komisjonide kohta: 
www.europarl.europa.eu/committees/et
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http://www.europarl.europa.eu/committees/et

