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Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

6. peatükk – artikkel 188 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Vastutavale komisjonile tagasisaatmist 

võivad fraktsioon või vähemalt 40 

parlamendiliiget taotleda ka enne hääletust 

või hääletuse ajal. Taotlus pannakse 

viivitamatult hääletusele. 

2. Vastutavale komisjonile tagasisaatmist 

võivad fraktsioon või vähemalt 25 

parlamendiliiget taotleda ka enne hääletust 

või hääletuse ajal. Taotlus pannakse 

viivitamatult hääletusele. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

6. peatükk – artikkel 189 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Presidendi ettepanekul või fraktsiooni 

või vähemalt 40 parlamendiliikme taotlusel 

võib arutelu lõpetada enne, kui kõik 

sõnavõtjate nimekirjas märgitud isikud on 

sõna saanud. Ettepanek või taotlus 

pannakse viivitamatult hääletusele. 

1. Presidendi ettepanekul või fraktsiooni 

või vähemalt 25 parlamendiliikme taotlusel 

võib arutelu lõpetada enne, kui kõik 

sõnavõtjate nimekirjas märgitud isikud on 

sõna saanud. Ettepanek või taotlus 

pannakse viivitamatult hääletusele. 

Or. en 
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Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 
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Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

6. peatükk – artikkel 190 – lõige 1 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Päevakorrapunkti arutelu alguses võivad 

fraktsioon või vähemalt 40 

parlamendiliiget teha ettepaneku lükataks 

arutelu kindla ajani edasi. Taotlus 

pannakse viivitamatult hääletusele. 

Päevakorrapunkti arutelu alguses võivad 

fraktsioon või vähemalt 25 

parlamendiliiget teha ettepaneku lükataks 

arutelu kindla ajani edasi. Taotlus 

pannakse viivitamatult hääletusele. 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

6. peatükk – artikkel 190 – lõige 4 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

4. Enne hääletust või hääletuse ajal võivad 

fraktsioon või vähemalt 40 

parlamendiliiget teha ettepaneku hääletus 

edasi lükata. Taotlus pannakse 

viivitamatult hääletusele. 

4. Enne hääletust või hääletuse ajal võivad 

fraktsioon või vähemalt 25 

parlamendiliiget teha ettepaneku hääletus 

edasi lükata. Taotlus pannakse 

viivitamatult hääletusele. 

Or. en 
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Miguel Viegas 
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Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

6. peatükk – artikkel 191 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Presidendi ettepanekul või vähemalt 40 

parlamendiliikme taotlusel võib parlament 

otsustada arutelu või hääletuse ajal istungi 

katkestada või lõpetada. Ettepanek või 

taotlus pannakse viivitamatult hääletusele. 

Presidendi ettepanekul või vähemalt 25 

parlamendiliikme taotlusel võib parlament 

otsustada arutelu või hääletuse ajal istungi 

katkestada või lõpetada. Ettepanek või 

taotlus pannakse viivitamatult hääletusele. 

Or. en 
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Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

1. peatükk – artikkel 199 – lõige 1 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjonide koosseis peab 

peegeldama parlamendi poliitilist 

mitmekesisust menetluse alusel, mille 

määrab kindlaks parlament oma ametiaja 

alguses. Komisjoni kohtade jaotuse 

proportsioon fraktsioonide ja 

fraktsioonilise kuuluvuseta 

parlamendiliikmete vahel peab vastama 

lähimale sobivale täisarvule. 

 Kui fraktsioonid ei jõua üksmeelele nende 

proportsionaalse esindatuse osas ühes või 

mitmes komisjonis, teeb lõpliku otsuse 

esimeeste konverents. 

Or. en 
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Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

1. peatükk – artikkel 199 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Esimeeste konverentsi ettepanekute 

muudatusettepanekud on vastuvõetavad 

ainult siis, kui need on esitanud vähemalt 

40 parlamendiliiget. Parlament teeb 

otsused muudatusettepanekute kohta 

salajasel hääletusel. 

2. Esimeeste konverentsi ettepanekute 

muudatusettepanekud on vastuvõetavad 

ainult siis, kui need on esitanud vähemalt 

25 parlamendiliiget. Parlament teeb 

otsused muudatusettepanekute kohta 

salajasel hääletusel. 

Or. en 
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Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

2. peatükk – artikkel 208 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Iga parlamendiliige võib esitada 

muudatusettepanekuid komisjonis 

läbivaatamiseks. 

1. Iga parlamendiliige, sõltumata sellest, 

millisesse komisjoni ta kuulub, võib 

esitada muudatusettepanekuid komisjonis 

läbivaatamiseks. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  449 
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Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 215 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Artikkel 215 Artikkel 215  

Petitsiooniõigus Petitsiooniõigus 

1. Igal Euroopa Liidu kodanikul ning 

igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes 

elab või kelle registrijärgne asukoht on 

mõnes liikmesriigis, on õigus kas üksikult 

või koos teiste kodanike või isikutega 

pöörduda petitsiooniga Euroopa 

Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub 

Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse ja 

mis teda otseselt puudutab. 

1. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklile 227 on igal Euroopa 

Liidu kodanikul ning igal füüsilisel või 

juriidilisel isikul, kes elab või kelle 

registrijärgne asukoht on mõnes 

liikmesriigis, õigus kas üksikult või koos 

teiste kodanike või isikutega pöörduda 

petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole 

küsimuses, mis kuulub Euroopa Liidu 

tegevusvaldkondadesse ja mis teda otseselt 

puudutab. 

2. Parlamendile esitatavas petitsioonis 

peab olema toodud iga petitsiooni esitaja 

nimi, kodakondsus ja alaline elu- või 

asukoht. 

2. Parlamendile esitatavas petitsioonis 

peab olema toodud iga petitsiooni esitaja 

nimi ja alaline elu- või asukoht. 

  

3. Kui petitsioonile on alla kirjutanud mitu 

füüsilist või juriidilist isikut, määravad 

allakirjutanud ühe esindaja ja tema 

asetäitjad, keda käsitletakse käesoleva osa 

rakendamisel petitsiooni esitajatena. 

3. Kui petitsioonile on alla kirjutanud mitu 

füüsilist või juriidilist isikut, määravad 

allakirjutanud ühe esindaja ja tema 

asetäitjad, keda käsitletakse käesoleva osa 

rakendamisel petitsiooni esitajatena. 

Kui esindajat ei ole määratud, loetakse 

petitsiooni esitajaks esimene allakirjutanu 

Kui esindajat ei ole määratud, loetakse 

petitsiooni esitajaks esimene allakirjutanu 
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või mõni teine asjaomane isik. või mõni teine asjaomane isik. 

4.  Petitsiooni esitaja võib igal ajal 

loobuda petitsiooni toetamisest. 

4.  Petitsiooni esitaja võib igal ajal 

oma allkirja petitsioonilt tagasi võtta. 

Kui kõik petitsiooni esitajad on toetusest 

loobunud, muutub petitsioon kehtetuks. 

Kui kõik petitsiooni esitajad võtavad oma 

allkirja tagasi, muutub petitsioon 

kehtetuks. 

5.  Petitsioon tuleb esitada ühes 

Euroopa Liidu ametlikus keeles. 

5.  Petitsioon tuleb esitada ühes 

Euroopa Liidu ametlikus keeles. 

Muus keeles koostatud petitsioon 

vaadatakse läbi ainult juhul, kui petitsiooni 

esitaja on lisanud tõlke ühes ametlikus 

keeles. Parlamendi kirjavahetus petitsiooni 

esitajaga toimub selles ametlikus keeles, 

milles on koostatud tõlge. 

Muus keeles koostatud petitsioon 

vaadatakse läbi ainult juhul, kui petitsiooni 

esitaja on lisanud tõlke ühes ametlikus 

keeles. Parlamendi kirjavahetus petitsiooni 

esitajaga toimub selles ametlikus keeles, 

milles on koostatud tõlge. 

Juhatus võib otsustada, et petitsioone võib 

koostada ja kirjavahetust petitsiooni 

esitajatega pidada liikmesriigis 

kasutatavates muudes keeltes. 

Juhatus võib otsustada, et petitsioone võib 

koostada ja kirjavahetust petitsiooni 

esitajatega pidada muudes keeltes, millel 

vastavalt asjaomase liikmesriigi 

põhiseaduslikule korrale on ametliku 

keele staatus kas riigis tervikuna või osal 

riigi territooriumist. 

 5 a.  Petitsiooni võib esitada kas posti 

teel või Euroopa Parlamendi veebisaidil 

avatava petitsiooniportaali kaudu, mille 

ülesehitus aitab petitsiooni esitajal 

koostada lõigete 1 ja 2 tingimustele 

vastava petitsiooni. 

 5 b. Kui sarnastel teemadel esitatakse 

mitu petitsiooni, võib neid käsitleda 

ühiselt. 

6.  Petitsioonid kantakse nende 

saabumise järjekorras registrisse, kui need 

vastavad lõikes 2 toodud tingimustele; 

vastasel korral need arhiveeritakse ja 

petitsiooni esitajat teavitatakse sellise 

otsuse põhjustest. 

6.  Petitsioonid kantakse nende 

saabumise järjekorras registrisse, kui need 

vastavad lõikes 2 toodud tingimustele; 

vastasel korral need arhiveeritakse ja 

petitsiooni esitajat teavitatakse sellise 

otsuse põhjustest. 

7.  President edastab registrisse kantud 

petitsiooni vastutavale komisjonile, kes 

teeb esmalt kindlaks petitsiooni 

vastuvõetavuse vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 227. 

7.  President edastab registrisse kantud 

petitsiooni vastutavale komisjonile, kes 

teeb esmalt kindlaks petitsiooni 

vastuvõetavuse vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 227. 

Kui vastutav komisjon ei saavuta 

petitsiooni vastuvõetavuse küsimuses 

Kui vastutav komisjon ei saavuta 

petitsiooni vastuvõetavuse küsimuses 
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konsensust, loetakse petitsioon 

vastuvõetavaks, kui seda taotleb vähemalt 

veerand komisjoni liikmetest. 

konsensust, loetakse petitsioon 

vastuvõetavaks, kui seda taotleb vähemalt 

veerand komisjoni liikmetest. 

8.  Petitsioon, mille vastutav komisjon 

on tunnistanud vastuvõetamatuks, 

arhiveeritakse; petitsiooni esitajat 

teavitatakse otsusest ja selle põhjustest. 

Võimaluse korral võib soovitada teisi 

õiguskaitsevahendeid. 

8.  Petitsioon, mille vastutav komisjon 

on tunnistanud vastuvõetamatuks, 

arhiveeritakse; petitsiooni esitajat 

teavitatakse otsusest ja selle põhjustest. 

Võimaluse korral võib soovitada teisi 

õiguskaitsevahendeid. 

9. Registreeritud petitsioone 

käsitletakse üldreeglina avalike 

dokumentidena ning parlament võib 

läbipaistvuse huvides avaldada petitsiooni 

esitaja nime ja petitsiooni sisu. 

9. Registreeritud petitsioone 

käsitletakse avalike dokumentidena ning 

parlament võib läbipaistvuse huvides 

avaldada petitsiooni esitaja, võimalike 

kaasesitajate ja petitsiooni võimalike 

toetajate nimed ning petitsiooni sisu. 

Petitsiooni esitajale, kaasesitajatele ja 

toetajatele antakse sellest teada. 

10.  Olenemata lõike 9 sätetest, võib 

petitsiooni esitaja taotleda, et tema nime 

privaatsuse kaitse huvides ei avaldata; 

sellisel juhul peab parlament seda taotlust 

arvestama. 

10.  Olenemata lõikest 9, võib 

petitsiooni esitaja, kaasesitaja või toetaja 

taotleda, et tema nime privaatsuse kaitse 

huvides ei avaldata; sellisel juhul peab 

parlament seda taotlust arvestama. 

Kui petitsiooni esitaja kaebust ei ole 

võimalik anonüümsuse tõttu uurida, 

konsulteeritakse edasise tegevuse osas 

petitsiooni esitajaga. 

Kui petitsiooni esitaja kaebust ei ole 

võimalik anonüümsuse tõttu uurida, 

konsulteeritakse edasise tegevuse osas 

petitsiooni esitajaga. 

 10 a. Kui parlament peab seda 

vajalikuks, võib ta omal algatusel või 

asjaomase kolmanda isiku taotlusel 

muuta petitsiooni ja/või selles sisalduvad 

andmed kolmandate isikute õiguste 

kaitsmise eesmärgil anonüümseks.  

11.  Petitsiooni esitaja võib taotleda, et 

tema petitsiooni käsitletakse 

konfidentsiaalselt. Sellisel juhul võtab 

parlament sobivad meetmed tagamaks, et 

petitsiooni sisu ei avalikustata. Petitsiooni 

esitajat teavitatakse, millistel tingimustel 

seda sätet kohaldatakse. 

 

12.  Kui vastutav komisjon peab seda 

vajalikuks, võib ta saata küsimuse edasi 

Euroopa Ombudsmanile. 

 

13.  Parlamendile saadetud petitsioonid, 

mille esitajaks on füüsilised või juriidilised 

13.  Parlamendile saadetud petitsioonid, 

mille esitajaks on füüsilised või juriidilised 
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isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud 

ning kes ei ela ega oma registrijärgset 

asukohta mõnes liikmesriigis, 

registreeritakse ja arhiveeritakse eraldi. Iga 

kuu saadab president petitsioonide eest 

vastutavale komisjonile eelmisel kuul 

saabunud selliste petitsioonide nimekirja, 

milles on ära toodud ka petitsioonide 

teemad; vastutav komisjon võib välja 

nõuda petitsioonid, mille läbivaatamist ta 

peab vajalikuks. 

isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud 

ning kes ei ela ega oma registrijärgset 

asukohta mõnes liikmesriigis, 

registreeritakse ja arhiveeritakse eraldi. Iga 

kuu saadab president petitsioonide eest 

vastutavale komisjonile eelmisel kuul 

saabunud selliste petitsioonide nimekirja, 

milles on ära toodud ka petitsioonide 

teemad; vastutav komisjon võib välja 

nõuda petitsioonid, mille läbivaatamist ta 

peab vajalikuks. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Muudatusettepanek  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 216 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Artikkel 216 Artikkel 216  

Petitsioonide läbivaatamine Petitsioonide läbivaatamine 

1.  Vastutav komisjon käsitleb 

vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone oma 

tavapärase töö käigus korralisel koosolekul 

toimuval arutelul või kirjaliku menetluse 

teel. Petitsiooni esitajad võib kutsuda 

osalema komisjoni koosolekul, millel 

nende petitsiooni käsitletakse, ja petitsiooni 

esitaja võib ka ise kohalolekut taotleda. 

Petitsiooni esitajale sõna andmise üle 

otsustab koosoleku juhataja oma 

äranägemisel. 

1.  Vastutav komisjon käsitleb 

vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone oma 

tavapärase töö käigus korralisel koosolekul 

toimuval arutelul või kirjaliku menetluse 

teel. Petitsiooni esitajad võib kutsuda 

osalema komisjoni koosolekul, millel 

nende petitsiooni käsitletakse, ja petitsiooni 

esitaja võib ka ise kohalolekut taotleda. 

Petitsiooni esitajale sõna andmise üle 

otsustab koosoleku juhataja oma 

äranägemisel. 

2.  Komisjon võib seoses vastuvõetava 

petitsiooniga otsustada koostada 

algatusraporti vastavalt artikli 52 lõikele 1 

või esitada parlamendile lühikese 

resolutsiooni ettepaneku, kui esimeeste 

konverents ei esita selle kohta vastuväiteid. 

Resolutsiooni ettepanek lisatakse hiljemalt 

kaheksa nädalat pärast selle komisjonis 

vastuvõtmist toimuva osaistungjärgu 

päevakorra projekti. Resolutsiooni 

ettepanek pannakse ühele hääletusele ja 

selle üle ei toimu arutelu, välja arvatud 

juhul, kui esimeeste konverents otsustab 

2. Vastutav komisjon võib seoses 

vastuvõetava petitsiooniga otsustada 

esitada parlamendile lühikese 

resolutsiooni ettepaneku, tingimusel et 

komisjonide esimeeste konverentsile 

antakse sellest teada ning esimeeste 

konverents ei esita selle kohta vastuväiteid. 

Resolutsiooni ettepanek lisatakse hiljemalt 

kaheksa nädalat pärast selle komisjonis 

vastuvõtmist toimuva osaistungjärgu 

päevakorra projekti. See pannakse 

parlamendis ühele hääletusele. Esimeeste 

konverents võib teha ettepaneku 

kohaldada artiklit 151, vastasel juhul 
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erandkorras kohaldada artiklit 151. võetakse ettepanek vastu ilma aruteluta. 

Vastutav komisjon võib artikli 53 ja VI 

lisa alusel küsida arvamust teistelt 

kõnealuses küsimuses pädevatelt 

parlamendikomisjonidelt. 

 

3. Kui raport käsitleb eelkõige liidu 

õiguse kohaldamist või tõlgendamist või 

kehtiva õiguse kavandatavaid muudatusi, 

kaasatakse artikli 53 lõike 1 ning artikli 54 

esimese ja teise taande kohaselt kõnealuse 

valdkonna eest vastutav komisjon. 

Vastutav komisjon kiidab ilma hääletuseta 

heaks kõnealuse valdkonna eest vastutava 

komisjoni esitatud ettepanekud 

resolutsiooni ettepaneku nende osade 

kohta, mis käsitlevad liidu õiguse 

kohaldamist või tõlgendamist või kehtiva 

õiguse muudatusi. Kui vastutav komisjon 

ei võta ettepanekuid vastu, võib kaasatud 

komisjon esitada need otse täiskogule. 

3. Kui vastutav komisjon kavatseb 

koostada kooskõlas artikli 52 lõikega 1 

algatusraporti, milles käsitletakse 

vastuvõetavaks tunnistatud petitsiooni ja 
eelkõige liidu õiguse kohaldamist või 

tõlgendamist või kehtiva õiguse 

kavandatavaid muudatusi, kaasatakse 

artiklite 53 ning 54 kohaselt kõnealuse 

valdkonna eest vastutav komisjon. 

Vastutav komisjon kiidab ilma hääletuseta 

heaks kõnealuse valdkonna eest vastutava 

komisjoni esitatud ettepanekud 

resolutsiooni ettepaneku nende osade 

kohta, mis käsitlevad liidu õiguse 

kohaldamist või tõlgendamist või kehtiva 

õiguse muudatusi. Kui vastutav komisjon 

ei võta ettepanekuid vastu, võib kaasatud 

komisjon esitada need otse täiskogule. 

4. Luuakse elektrooniline register, 

milles kodanikud saavad avaldada 

petitsiooni esitajale toetust või sellest 

loobuda, andes vastuvõetavaks 

tunnistatud ja registrisse kantud 

petitsioonile elektroonilise allkirja. 

4.  Allakirjutajad saavad avaldada 

vastuvõetavaks tunnistatud petitsioonile 
toetust või toetusavaldusest loobuda 

petitsiooniportaali kaudu, mis tehakse 

kättesaadavaks Euroopa Parlamendi 

veebisaidil. 

5. Petitsioonide uurimisel, faktide 

tuvastamisel ja lahenduste otsimisel võib 

vastutav komisjon korraldada 

faktikogumise külastusi liikmesriiki või 

piirkonda, mida petitsioon puudutab. 

 

Osalejad koostavad külastuse kohta 

aruande. Pärast aruande heakskiitmist 

komisjonis edastatakse see presidendile. 

 

Faktikogumise külastuste ja neid 

kajastavate aruannete ülesanne on anda 

parlamendi komisjonile vajalikku teavet, 

et arutada petitsiooni. Aruannete 

koostamine on eranditult külastuses 

osalejate vastutusalas ning nad püüavad 

saavutada konsensuse. Kui konsensusele 

ei jõuta, tuleb aruandes selgitada 

 



 

AM\1112174ET.docx  PE596.594v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

lahknevusi tuvastatud faktides või 

hinnangutes. Aruanne esitatakse 

parlamendi komisjonile heakskiitmiseks 

ühe hääletusega, välja arvatud kui 

komisjoni esimees avaldab asjakohasel 

juhul, et aruande osade kohta võib esitada 

muudatusettepanekuid. Kodukorra 

artikkel 56 ei kehti sellistele aruannetele 

ei vahetult ega analoogia põhjal. Kui 

komisjon ei kiida aruannet heaks, 

aruannet presidendile ei edastata. 

6.  Komisjon võib paluda Euroopa 

Komisjonilt abi, eelkõige liidu õiguse 

kohaldamise või selle järgimise 

täpsustamiseks ning petitsiooniga seotud 

teabe või dokumentide saamiseks. Euroopa 

Komisjoni esindajad kutsutakse osalema 

komisjoni koosolekutel. 

6.  Komisjon võib paluda Euroopa 

Komisjonilt abi, eelkõige liidu õiguse 

kohaldamise või selle järgimise 

täpsustamiseks ning petitsiooniga seotud 

teabe või dokumentide saamiseks. Euroopa 

Komisjoni esindajad kutsutakse osalema 

komisjoni koosolekutel. 

7.  Komisjon võib paluda presidendil 

edastada komisjoni arvamus või soovitus 

meetmete võtmiseks või vastuse saamiseks 

Euroopa Komisjonile, nõukogule või 

asjaomase liikmesriigi ametiasutusele. 

7.  Komisjon võib paluda presidendil 

edastada komisjoni arvamus või soovitus 

meetmete võtmiseks või vastuse saamiseks 

Euroopa Komisjonile, nõukogule või 

asjaomase liikmesriigi ametiasutusele. 

8.  Komisjon teavitab parlamenti iga 

kuue kuu järel oma arutelude tulemustest. 

8.  Komisjon esitab parlamendile igal 

aastal raporti oma arutelude tulemustest 

ning vajaduse korral meetmetest, mida 

nõukogu või Euroopa Komisjon on 

parlamendi edastatud petitsioonide alusel 

võtnud. 

Eelkõige teavitab komisjon parlamenti 

meetmetest, mida nõukogu või Euroopa 

Komisjon on võtnud parlamendi 

edastatud petitsioonide alusel. 

 

Petitsiooni esitajale teatatakse komisjoni 

otsus ja selle põhjendused. 

 

Kui vastuvõetavaks tunnistatud petitsiooni 

läbivaatamine on lõpetatud, kuulutatakse 

käsitlemine lõppenuks ja sellest 

teavitatakse petitsiooni esitajat. 

Kui vastuvõetavaks tunnistatud petitsiooni 

läbivaatamine on lõpetatud, kuulutatakse 

käsitlemine vastutava komisjoni otsusega 

lõppenuks. 

 9 a. Petitsiooni esitajale antakse teada 

kõikidest vastutava komisjoni 

asjakohastest otsustest ja nende 

põhjendustest, kaasa arvatud petitsiooni 

kandmisest B-nimekirja. 
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 9 b. Vastutav komisjon võib otsustada 

petitsiooni uuesti menetlusse võtta, kui 

komisjonile saavad teatavaks petitsiooni 

puudutavad uued olulised andmed ja kui 

petitsiooni esitaja seda taotleb. 

 9 c. Vastutav komisjon võtab liikmete 

häälteenamusega ja kooskõlas kodukorra 

sätetega vastu petitsioonide käsitlemise 

suunised. 

Or. en 

 

 

 


