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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et Junckeri komisjoni moodustamine hilines, kuna mõned liikmesriigid jäid 

volinikukandidaadi nimetamisega hiljaks, ning aktsepteeritav sooline tasakaal õnnestus 

saavutada alles viimasel hetkel tänu parlamendi kindlale nõudmisele, et uus komisjon 

peab sisaldama vähemalt sama palju naisi kui ametist lahkuv komisjon; on seisukohal, 

et sellist olukorda on võimalik tulevikus vältida, määrates tähtaja, mille jooksul 

liikmesriigid peavad kandidaadid nimetama, ning soovitades liikmesriikidel esitada 

ametisseastuvale presidendile kaalumiseks vähemalt kaks kandidaati, võttes 

nõuetekohaselt arvesse soolist tasakaalu ja nimetades vähemalt ühe naise; märgib, et see 

võimaldab ametisseastuval presidendil valida kõige sobivamad kandidaadid, võttes 

arvesse nende konkreetseid oskuseid ja pädevusvaldkondi ning vajadust tagada 

nõuetekohane sooline tasakaal; 

2. on seisukohal, et ka ametisseastuvale presidendile ja nõukogule tuleks määrata tähtaeg, 

mille jooksul nad peavad ühise kokkuleppe alusel võtma vastu nimekirja komisjoni 

liikmeteks kandideerivatest isikutest, et parlamendil jääks piisavalt aega kuulamiste 

nõuetekohaseks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning vajaduse korral ka täiendavate 

kuulamiste jaoks; 

3. tunnistab, et volinikukandidaatide avalikud kuulamised annavad parlamendile ja ELi 

kodanikele olulise võimaluse hinnata iga volinikukandidaadi prioriteete ning nende 

sobivust ametikohale; 

4. on seisukohal, et kui komisjoni asepresidendi ülesanded on peamiselt horisontaalsed, 

võib kuulamised korraldada erandkorras eri vormis, nagu komisjonide esimeeste 

konverentsi koosolek, tingimusel et see koosolek on avatud kõigile 

parlamendiliikmetele, või asjaomaste komisjonide ühiskoosolek; 

5. on veendunud, et volinikukandidaadi kohuseks peaks olema esitada oma avasõnavõtus 

selgelt asjakohase vastutusala programmi prioriteedid; 

6. toonitab, et esimeeste konverentsi otsusel põhinev üldreegel – 45 kolmeminutilist 

küsimust – ei andnud parlamendikomisjonidele piisavalt paindlikkust, et praktikat 

vajaduse korral kohandada, kasutades nt eelneva registreerimiseta sõnavõttude 

menetlust või eraldades kõnelejatele esimeses voorus rohkem aega, sest kolm minutit oli 

täiesti ebapiisav lisaküsimuste jaoks; on seisukohal, et edaspidi tuleks 

parlamendikomisjonidele pakkuda suuremat paindlikkust, tagades samal ajal kuulamiste 

väga range iseloomu küsimuste-vastuste-põhimõtte tulemusliku kohaldamise abil; 

7. on seisukohal, et volinikukandidaat peaks kuulamisel esitatavatele küsimustele 

vähemalt osaliselt vastama keeles, mis ei ole tema emakeel; 

8. märgib, et fraktsioonide vahel kõneaja jagamise üle ja küsimuste arvu üle, mida 

kaasatud/kutsutud parlamendikomisjonid võivad esitada, otsustasid lõpuks vastavalt 
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esimeeste konverents ja fraktsioonid, kuigi varem korraldati seda 

parlamendikomisjonide tasandil; märgib, et toiming oli segadusttekitav, sest 

komisjonide esimeeste konverents oli algselt teinud ettepaneku 

parlamendikomisjonidele otsustada kahepoolselt küsimuste arvu üle, mida 

kaasatud/kutsutud parlamendikomisjonid võivad esitada; 

9. rõhutab, et fraktsioonide vahel kõneaja jagamisel tuleks läbivalt kohaldada d'Hondti 

meetodit; 

10. on seisukohal, et kui hinnangust ei nähtu selget enamust, või kui on olemas enamus, 

kuid ei ole konsensust kandidaadi vastu, peaksid koordinaatorid järgmise astmena 

nõudma 1,5-tunnist lisakuulamist; 

11. rõhutab, et vastutava(te) parlamendikomisjoni(de) hinnangu alusel esitatud Euroopa 

Parlamendi nõuet volinikukandidaadi väljavahetamiseks või talle erineva vastutusala 

määramiseks tuleks täiel määral arvesse võtta; on seisukohal, et kui parlament nõuab 

volinikukandidaadi väljavahetamist, tuleks asjaomasele liikmesriigile kehtestada uue 

kandidaadi nimetamise tähtaeg; on vastu nn „võta see, mis antakse” lähenemisviisile 

eriolukorras, kus liikmesriigi esitatud teine kandidaat leitakse samuti olevat sobimatu 

volinike kolleegiumi liikmeks või talle määratud konkreetsete ülesannete täitmiseks; on 

seisukohal, et lahkuva komisjoni ametiaja piiratud pikendamine võib olla viimase 

abinõuna aktsepteeritav vaid erandjuhul, kui täiendavate kuulamiste nõuetekohase 

ettevalmistamise vajadus ei võimalda parlamendil uut komisjoni enne 1. novembrit 

heaks kiita; 

12. väljendab rahulolematust menetlusega, mis tõi kaasa transpordivoliniku asendamise 

väga lühikese etteteatamisajaga ning ilma vastutava parlamendikomisjoniga eelnevalt 

konsulteerimata; taunib asjaolu, et järgmisele kandidaadile ei olnud võimalik pakkuda 

võrdseid ja õiglasi tingimusi enda esitlemiseks parlamendikomisjonile, sest tal oli 

kuulamiseks valmistumiseks väga vähe aega; rõhutab taas, et transport on 

võtmetähtsusega poliitikavaldkond, mille puhul ei tohiks teha viimase hetke muudatusi; 

13. rõhutab, et kodukorra XVI lisa alusel tuleb kõikide kuulamisse kaasatud 

parlamendikomisjonide arvamused lisada hinnangusse; märgib siiski, et seda nõuet ei 

täideta alati täielikult; on seepärast seisukohal, et asjaomast sätet tuleb tugevdada, 

täpsustades, et kaasatud komisjonide arvamused tuleb tervikuna ja muudatusteta lisada 

hinnangule; 

14. tuletab meelde, et kodukorra XVI lisa sätete kohaselt võetakse hinnang vastu ja 

avalikustatakse 24 tunni jooksul alates kuulamisest; märgib, et tegelikult kasutatud 

menetlus ei olnud selle sättega kooskõlas, sest hinnangud tehti kättesaadavaks alles 

pärast seda, kui esimeeste konverents oli kuulamised lõppenuks kuulutanud; rõhutab, et 

seda sätet on vaja täpsustada, et võimaldada hinnangute avaldamine Euroopa 

Parlamendi veebisaidil nähtaval kohal 24 tunni möödudes kuulamisest; 

15. palub kodukorra XVI lisa järgmiste sätete täpsustamist: 

− „Võimaluse korral rühmitatakse kuulamisel esitatavad küsimused teemade kaupa.” Seda 

sätet on tõlgendatud nii, et kaasatud/kutsutud parlamendikomisjonide küsimused tuleks 
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kokku koguda, ent küsimuse teema ei peaks eelnevalt teada olema, sest küsimusi ei 

tohiks enne kuulamist avalikustada; 

− „Viimase abinõuna paneb komisjoni esimees mõlemad otsused salajasele hääletusele.” 

„Mõlemad otsused” peaks viitama lauseosale „kas volinikukandidaadid sobivad nende 

arvates komisjoni koosseisu ja kas nad sobivad täitma neile määratud konkreetseid 

ülesandeid”. Nende kahe lause vahel ei ole XVI lisas aga nähtavat seost, mis võib 

põhjustada vääriti tõlgendamist. 
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