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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2018 A8-0127/1 

Muudatusettepanek  1 

Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

2016/2149(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus N 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

N. arvestades, et kaheksanädalane 

periood, mis on sätestatud protokolli nr 1 

artiklis 4, on osutunud ebapiisavaks, et 

subsidiaarsuse põhimõtte järgimist 

õigeaegselt kontrollida; 

N. arvestades, et paljude 

liikmesriikide parlamendid ei kasuta 

täielikult ära kaheksanädalast perioodi, 

mis on protokolli nr 1 artiklis 4 ette nähtud 

selleks, et subsidiaarsuse põhimõtte 

järgimist kontrollida; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2018 A8-0127/2 

Muudatusettepanek  2 

Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

2016/2149(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et varajase hoiatamise 

süsteemi saab täiendada süsteemiga, mis 

praegu võimaldab liikmesriikide 

parlamentidel esitada komisjonile 

arutamiseks edasiviivaid ettepanekuid, 

võttes nõuetekohaselt arvesse komisjoni 

algatusõigust; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2018 A8-0127/3 

Muudatusettepanek  3 

Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

2016/2149(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus P 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

P. arvestades, et mitme liikmesriigi 

parlamendid on väljendanud huvi poliitilise 

dialoogi parandamise vahendi vastu, mis 

annaks neile võimaluse teha komisjonile 

arutamiseks edasiviivaid ettepanekuid, 

võttes arvesse komisjoni algatusõigust ja 

olles eelnevalt taganud Euroopa 

Parlamendi toetuse; 

P. arvestades, et mitme liikmesriigi 

parlamendid on väljendanud huvi poliitilise 

dialoogi parandamise vahendi vastu, mis 

annaks neile võimaluse teha komisjonile 

arutamiseks edasiviivaid ettepanekuid, 

võttes arvesse komisjoni algatusõigust; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2018 A8-0127/4 

Muudatusettepanek  4 

Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

2016/2149(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. rõhutab asjaolu, et varajase 

hoiatamise süsteemi on pärast Lissaboni 

lepingu jõustumist harva kasutatud, ja 

leiab, et seda võiks praeguses 

põhiseaduslikus raamistikus reformida; 

13. rõhutab asjaolu, et varajase 

hoiatamise süsteemi on pärast Lissaboni 

lepingu jõustumist harva kasutatud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2018 A8-0127/5 

Muudatusettepanek  5 

Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

2016/2149(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. võtab teadmiseks liikmesriikide 

parlamentide esitatud taotluse pikendada 

protokolli nr 1 artiklis 3 põhjendatud 

arvamuste esitamiseks ette nähtud 

kaheksanädalast perioodi; toonitab 

sellegipoolest, et praeguses aluslepingu 

raamistikus ei nähta sellist pikendamist 

ette; seepärast on seisukohal, et komisjon 

peaks kehtestama varajase hoiatamise 

süsteemi raames tehnilise 

teavitamisperioodi, et võimaldada 

lisaaega, mis kulub sellest kuupäevast, kui 

liikmesriikide parlamendikojad saavad 

õigusakti eelnõu tegelikult kätte, selle 

kuupäevani, millest algab 

kaheksanädalane periood; tuletab sellega 

seoses meelde, et 2009. aastal võttis 

komisjon täiendava kontrollimehhanismi 

rakendamiseks kasutusele muud praktilised 

meetmed; 

16. võtab teadmiseks liikmesriikide 

parlamentide esitatud taotluse pikendada 

protokolli nr 1 artiklis 3 põhjendatud 

arvamuste esitamiseks ette nähtud 

kaheksanädalast perioodi; toonitab 

sellegipoolest, et praeguses aluslepingu 

raamistikus ei nähta sellist pikendamist 

ette; tuletab sellega seoses meelde, et 2009. 

aastal võttis komisjon täiendava 

kontrollimehhanismi rakendamiseks 

kasutusele muud praktilised meetmed; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2018 A8-0127/6 

Muudatusettepanek  6 

Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

2016/2149(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. võtab teadmiseks teatavate 

liikmesriikide parlamentide taotluse 

pikendada kaheksanädalast perioodi, mis 

on ette nähtud põhjendatud arvamuse 

esitamiseks protokolli nr 2 artikli 6 

kohaselt; 

välja jäetud 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Muudatusettepanek  7 

Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine 

2016/2149(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. soovitab kooskõlas komisjoni 2016. 

aastal algatatud poliitilise dialoogiga sellise 

süsteemi täielikku kasutamist, millega 

liikmesriikide parlamendid saaksid esitada 

komisjonile edasiviivaid ettepanekuid 

eesmärgiga mõjutada positiivselt Euroopa 

tasandi arutelu ja komisjoni algatusõigust; 

soovitab sellega seoses, et komisjonil võiks 

olla kaalutlusõigus küsimuses, kas võtta 

selliseid ettepanekuid arvesse või esitada 

ametlik vastus, tuues välja arvesse võtmata 

jätmise põhjused; juhib tähelepanu 

asjaolule, et kirjeldatud kord ei saa 

sisaldada algatusõigust ega õigust võtta 

õigusakte tagasi või neid muuta, kuna see 

õõnestaks liidu meetodit ja pädevuste 

jaotust riikide ning Euroopa tasandil, 

rikkudes seega aluslepinguid; leiab samal 

ajal, et aluslepingute edaspidise 

läbivaatamise korral tuleks algatusõigus 

anda peamiselt Euroopa Parlamendile kui 

ELi kodanike otsesele esindajale; 

18. soovitab kooskõlas komisjoni 2016. 

aastal algatatud poliitilise dialoogiga sellise 

süsteemi kasutamist, millega liikmesriikide 

parlamendid saaksid esitada komisjonile 

edasiviivaid ettepanekuid eesmärgiga 

mõjutada positiivselt Euroopa tasandi 

arutelu ja komisjoni algatusõigust; soovitab 

sellega seoses, et komisjonile jääks 

kaalutlusõigus küsimuses, kas võtta 

selliseid ettepanekuid arvesse või esitada 

ametlik vastus, tuues välja arvesse võtmata 

jätmise põhjused; juhib tähelepanu 

asjaolule, et kirjeldatud kord ei saa 

sisaldada algatusõigust ega õigust võtta 

õigusakte tagasi või neid muuta, kuna see 

õõnestaks liidu meetodit ja pädevuste 

jaotust riikide ning Euroopa tasandil, 

rikkudes seega aluslepinguid; leiab samal 

ajal, et aluslepingute edaspidise 

läbivaatamise korral tuleks algatusõigus 

anda Euroopa Parlamendile kui ELi 

kodanike otsesele esindajale; 

Or. en 

 

 


