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Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 49

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 49: Seadusandlikud raportid

1. Kui parlamendikomisjonile on edastatud 
läbivaatamiseks õigusakti ettepanek, teeb 
parlamendikomisjoni esimees oma 
komisjonile ettepaneku kasutatava 
menetluse kohta.

2. Pärast kasutatava menetluse otsustamist 
ja eeldusel, et ei kohaldata artiklit 50, 
määrab komisjon oma liikmete või nende 
alaliste asendusliikmete hulgast 
seadusandlikule ettepanekule raportööri, 
kui ta ei ole artikli 37 alusel kokku lepitud 
Euroopa Komisjoni tööprogrammi alusel 
juba eelnevalt raportööri määranud.

3. Komisjoni raport sisaldab:

a) ettepaneku võimalikke 
muudatusettepanekuid, millele on vajaduse 
korral lisatud lühikesed põhjendused; 
põhjenduste koostamise eest vastutab 
raportöör ja neid ei panda hääletusele; 

b) seadusandliku resolutsiooni projekti 
artikli 59 lõike 2 alusel;

c) vajaduse korral seletuskirja koos 
finantskalkulatsiooniga, milles näidatakse 
ära raporti võimalik finantsmõju ja selle 
kokkusobivus mitmeaastase 
finantsraamistikuga.
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1. Kui parlamendikomisjonile on edastatud 
läbivaatamiseks õigusakti ettepanek, teeb 
parlamendikomisjoni esimees oma 
komisjonile ettepaneku kasutatava 
menetluse kohta.

2. Pärast kasutatava menetluse otsustamist 
ja eeldusel, et ei kohaldata artiklit 50, 
määrab komisjon oma liikmete või nende 
alaliste asendusliikmete hulgast 
seadusandlikule ettepanekule raportööri, 
kui ta ei ole artikli 37 alusel kokku lepitud 
Euroopa Komisjoni tööprogrammi alusel 
juba eelnevalt raportööri määranud.

3. Pärast hääletust komisjonis otsustavad 
koordinaatorid, kas komisjonis 
vastuvõetud muudatusettepanekute kohta 
on soovitav viia läbi mõjuhindamine 
(sealhulgas sotsiaalse mõju hindamine ja 
VKE-test).
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raportöör ja neid ei panda hääletusele; 
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c) vajaduse korral seletuskirja koos 
finantskalkulatsiooniga, milles näidatakse 
ära raporti võimalik finantsmõju ja selle 
kokkusobivus mitmeaastase 
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finantsraamistikuga.

d) parlamendi mõjuhinnangut selle 
olemasolu korral.

Or. en

Selgitus

Parlamendis on mõjuhindamise üksus, mille teenuseid saab keeruliste õigusaktidega 
tegelemisel kasutada. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on muuta ametlikuks otsus 
selle kohta, kas on vaja viia läbi vastutava parlamendikomisjoni vastu võetud ettepaneku 
mõju hindamine.


