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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. toonitab, et Euroopa Parlament 

annab nõusoleku uue mitmeaastase 

finantsraamistiku vastuvõtmiseks vaid 

juhul, kui nõukogu ja komisjon võtavad 

endale kohustuse muuta aluslepingu 

järgmise muutmise käigus ELi toimimise 

lepingu artiklit 311, et tagada nõukogu ja 

Euroopa Parlamendi pariteet tulu 

kogumist puudutavate kohustuste osas; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 

toetama aluslepingu tulevase 

läbivaatamise raames Euroopa 

Parlamendi nõuet muuta ELi toimimise 

lepingu artiklit 311, et tugevdada 

parlamendi rolli omavahendite 

vastuvõtmise menetluses; 

Or. en 
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Punkt 7 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. tuletab meelde, et Lissaboni 

lepinguga kehtestati uued sätted, mis 

puudutavad omavahendeid käsitlevaid 

rakendusakte ja mille kohaselt on nõukogul 

õigus võtta kvalifitseeritud 

häälteenamusega vastu määrus, kui 

Euroopa Parlament on selleks nõusoleku 

andnud; peab siiski kahetsusväärseks, et 

mitu rakendussätet, eelkõige need, mis 

puudutavad kogurahvatulul põhinevate 

maksete arvutamist, sisalduvad endiselt 

omavahendeid käsitlevas otsuses; nõuab 

seetõttu omavahendeid käsitleva otsuse 

vastuvõtmiseks sujuvamat menetlust ning 

märgib, et otsus tuleks vastu võtta 

seadusandliku tavamenetlusega, mis 

nõuab nõukogu kvalifitseeritud 

häälteenamust ja parlamendiga koos 

otsustamist; tuletab meelde, et Euroopa 

Liidu lepingu artikli 48 lõike 7 kohaselt 

võib Euroopa Ülemkogu vastu võtta 

otsuse, millega lubatakse muu kui 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

vastuvõetavaid õigusakte siiski menetleda 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 

mis on siiski palju demokraatlikum ja 

avatum; kutsub Euroopa Ülemkogu üles 

seda mehhanismi viivitamata rakendama; 

7. tuletab meelde, et Lissaboni 

lepinguga kehtestati uued sätted, mis 

puudutavad omavahendeid käsitlevaid 

rakendusakte ja mille kohaselt on nõukogul 

õigus võtta kvalifitseeritud 

häälteenamusega vastu määrus, kui 

Euroopa Parlament on selleks nõusoleku 

andnud; peab siiski kahetsusväärseks, et 

mitu rakendussätet, eelkõige need, mis 

puudutavad kogurahvatulul põhinevate 

maksete arvutamist, sisalduvad endiselt 

omavahendeid käsitlevas otsuses; nõuab 

seetõttu omavahendeid käsitleva otsuse 

vastuvõtmiseks sujuvamat menetlust; 

kutsub nõukogu ja komisjoni üles toetama 

aluslepingu tulevase läbivaatamise 

raames Euroopa Parlamendi nõuet muuta 

ELi toimimise lepingu artiklit 311, et 

tugevdada parlamendi rolli omavahendite 

vastuvõtmise menetluses; 

Or. en 

 


