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Eessõna
Käesolevas dokumendis esitatakse Euroopa Parlamendi kuuenda ametiaja (juuni 2004 – juuni 2009) 
jooksul põhiseaduskomisjoni tehtud töö kokkuvõte. Dokument on jaotatud kaheks osaks.

Esimeses osas „Ametiaeg tähelepanu keskmes” esitatakse lühiülevaade peamistest 
põhiseaduskomisjoni algatusel vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonidest, samuti 
põhiseaduskomisjoni poolt vastu võetud raportitest, mis mitmesugustel põhjustel täiskogul 
arutamist ei leidnud ja mille kohta hääletust ei toimunud.

Iga esimeses osas käsitletud raporti puhul on esitatud link, mis võimaldab ühel või teisel teemal 
täiendavat teavet soovival lugejal tutvuda vastu võetud resolutsioonide terviktekstiga.

Lisades esitatakse üksikasjalikum teave komisjoni koosseisu, ametiaja jooksul peetud koosolekute, 
teiste komisjonide jaoks ette nähtud vastuvõetud arvamuste, avalike kuulamiste või moodustatud 
töörühmade kohta; elektroonilises versioonis on esitatud link, mis suunab peamiste asjaomaste 
dokumentide juurde.

Raportid Lissaboni lepingu rakendamise kohta, mida ei ole veel läbi vaadatud ja täiskogul 
hääletatud, esitatakse dokumendis oma praegusel kujul. Richard Corbetti raport Euroopa 
Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta, mille komisjon peaks kava kohaselt vastu võtma
22. aprillil 2009, on ära märgitud. Kui raportid on lõplikult vastu võetud, avaldatakse käesoleva 
dokumendi ajakohastatud versioon.

Koostatud: 31. märts 2009
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1. Põhiseaduskomisjoni volitused ja vastutusala Euroopa 
Parlamendi kuuenda ametiaja jooksul (Euroopa Parlamendi 
kodukorra VI lisa)

Euroopa Parlamendi kodukorras ja täpsemalt selle VI lisas on määratletud Euroopa 
Parlamendi eri komisjonide volitused ja vastutusalad. Põhiseaduskomisjoni vastutusalasse 
kuuluvad:

1. Euroopa integratsiooniprotsessi arendamise institutsioonilised aspektid, eriti konventide ja 
valitsustevaheliste konverentside ettevalmistamise ning läbiviimise raames;

2. EL lepingu rakendamine ja selle toimimise hindamine;
3. Euroopa Liidu laienemisläbirääkimiste institutsioonilised tagajärjed;
4. institutsioonidevahelised suhted, kaasa arvatud institutsioonidevaheliste kokkulepete 

läbivaatamine kodukorra artikli 120 lõike 2 alusel, eesmärgiga saada parlamendi heakskiit;
5. ühtse valimismenetluse väljatöötamine;
6. Euroopa tasandi erakonnad, piiramata juhatuse volitusi;
7. liikmesriigi poolt toime pandud liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise ja järjekindla 

rikkumise kindlakstegemine;
8. sisemise kodukorra tõlgendamine ja rakendamine ning selle muudatusettepanekute 

esitamine.
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2. Ametiaeg tähelepanu keskmes
Oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsioonis (Richard Corbetti - Inigo Mendez de Vigo raport) 
kiitis Euroopa Parlament kahe kolmandiku häälteenamusega heaks põhiseaduse lepingu, 
leides, et „tervikuna on põhiseadus hea kompromiss ning väga suur edasiminek 
olemasolevatest asutamislepingutest” ning et „põhiseadus tagab Euroopa Liidu tulevasele 
arengule stabiilse ja vastupidava raamistiku, mis võimaldab liidu edasist laienemist, tagades 
samas mehhanismid vajadusel põhiseaduse muutmiseks”. Parlament tervitab asjaolu, et 
põhiseaduse eelnõu annab suurema selguse liidu olemuse ja eesmärkide ning liidu ja 
liikmesriikide vaheliste suhete osas (eriti tänu õigusaktide lihtsustumisele ja tagades, et liidust 
ei saa kunagi „tsentraliseeritud superriik”). Kvalifitseeritud häälteenamusega otsuste 
vastuvõtmise laiendamine, kaks aastat kestev Euroopa Ülemkogu eesistumisperiood, Euroopa 
Liidu välisministri ametikoha loomine, kelle alluvuses tegutseb ühtne välisteenistus ning 
komisjoni liikmete arvu vähenemine alates 2014. aastast on meetmed, mis tugevdavad liidu 
tõhusust ja muudavad liidu rahvusvahelisel tasandil nähtavamaks ja suutlikumaks. 
Põhiseadus muudab liidu ka demokraatlikumaks (riikide parlamendid saavad võimaluse 
õigusaktide eelnõudele vastuväiteid esitada, laiendatakse kaasotsustamismenetluse 
kohaldamisala, parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi...) ja tugevdab kodanike 
õigusi (ELi põhiõiguste harta integreerimine põhiseadusesse, ühinemine Euroopa inimõiguste 
konventsiooniga, Euroopa kodanikualgatuse sisseviimine põhiseadusesse, üksikisikute parem 
juurdepääs õiguskaitsele...).

Kõnealuse resolutsiooni vastuvõtmise järel saatis põhiseaduskomisjon liikmesriikidega 
peetava põhiseaduse lepingut käsitleva dialoogi raames delegatsioonid Ühendkuningriiki, 
Eestisse, Prantsusmaale, Tšehhi Vabariiki, Poola, Portugali ja Luksemburgi, et kaitsta 
parlamendi seisukohti ja teha jõupingutusi põhiseaduse lepingu ratifitseerimiseks.

Valmistudes raportiks Euroopa Liidu välisteenistuse ettevalmistamisel tehtud 
edusammude kohta, mida Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär/ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjon pidid 2005. aasta juuni Euroopa Ülemkogul 
esitlema, võttis Euroopa Parlament 26. mail 2005 vastu resolutsiooni, milles väljendab 
veendunult arvamust, et Euroopa Liidu välisteenistus tuleb ühendada komisjoni talitustega.
Muuhulgas nõuab parlament, et Euroopa Liidu välisteenistuse personal koosneks 
tasakaalustatud ja asjakohases proportsioonis komisjoni, nõukogu peasekretariaadi ja 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste ametnikest ning leiab, et kõikidelt komisjoni 
peadirektoraatidelt ei ole vaja võtta välissuhetealast pädevust. Kolmandates riikides asuvad 
komisjoni delegatsioonid ja nõukogu sidebürood tuleks ühendada „liidu saatkondadeks”. 
Arutelude jätkamiseks korraldasid põhiseaduskomisjon ja raportöör Elmar Brok mitmeid 
arutelusid, tööd siiski lõpule viimata.

Pärast Prantsusmaa ja Madalmaade referendumeid ja Euroopa Ülemkogu 18. juuni 2005. aasta 
deklaratsiooni, millega otsustati võtta järelemõtlemisaega, et võimaldada laiemat arutelu 
kogu Euroopa Liidus, võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni (Andrew Duffi - Johannes 
Voggenhuberi raport), milles teeb ettepaneku kasutada järelemõtlemisperioodi põhiseaduse 
projekti taasalustamiseks ulatusliku avaliku arutelu põhjal Euroopa integratsiooni tuleviku üle. 
Arvestades, et ei-hääled tunduvad olevat pigem lahkarvamuse väljendamine liidu praeguse 
olukorra suhtes kui konkreetne vastuseis põhiseaduse reformidele, nõuab parlament 
Prantsusmaa ja Madalmaade eitava vastuse põhjuste hoolikat analüüsimist ja tuletab meelde, 
et kuigi referendumite tulemusi tuleb austada, tuleb samavõrd austada ka neid liikmesriike ja 
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nende elanikke, kes on põhiseaduse ratifitseerinud. Euroopa Parlamendi jaoks ei ole Nice'i 
leping Euroopa integratsiooniprotsessi jätkumiseks elujõuline alus; resolutsioonis rõhutatakse, 
et liitu ei ole pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist võimalik Nice'i lepingu alusel rohkem 
laiendada. Olles vastu ettepanekutele asutada teatud liikmesriikide tuumikrühmad sel ajal, kui 
põhiseadusega seotud protsess on alles käimas, tuletab parlament meelde, et tõhustatud 
koostöö peab soodustama liidu eesmärkide saavutamist, kaitsma selle huve ja tugevdama selle 
integratsiooniprotsessi ning olema alati avatud kõikidele liikmesriikidele. Niisuguse koostöö 
võimalik loomine ei tohiks toimuda nende jõupingutuste arvelt, mille eesmärk on 
põhjendamatu viivituseta jõuda Euroopa Liidu põhiseaduseni. Parlament nõuab igal juhul, et 
tehtaks kõik pingutused, tagamaks põhiseaduse jõustamine 2009. aasta jooksul.

Oma 15. ja 16. juuni 2006. aasta Euroopa Ülemkoguks ettevalmistavas resolutsioonis
järgmiste sammude kohta järelemõtlemis- ja analüüsiperioodil kinnitab parlament 
veelkord oma eesmärki saavutada vajalik põhiseaduse kokkulepe selleks ajaks, kui liidu 
kodanikud kutsutakse osalema 2009. aastal Euroopa valimistel, ja hoiatab püüete eest ütelda 
lahti põhiseaduse lepinguga seotud üldisest kompromisslahendusest. Parlament kinnitab 
seetõttu nii vastuseisu põhiseadusliku tervikkokkuleppe üksikute osade rakendamisele kui ka 
vastuseisu teatud liikmesriikidest tuumikrühmade loomisele selleks, et hiilida mööda kogu 
liitu tervikuna hõlmavast põhiseaduslikust protsessist. Parlament kutsub Euroopa Ülemkogu 
üles siirduma järelemõtlemisperioodist analüüsiperioodi, mis kestaks 2007. aasta keskpaigani, 
et jõuda hiljemalt 2007. aasta teise poole lõpuks selge ettepanekuni, kuidas jätkata 
põhiseaduse lepinguga. Arvestades, et põhjalikku arutelu liidu tuleviku kohta ei ole kogu 
liidus veel algatatud, eelkõige ei toimu arutelu liikmesriikides, mis ei ole põhiseaduse lepingut 
veel ratifitseerinud, kutsub Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu üles taotlema 
liikmesriikidelt selgeid kohustuste võtmisi selles osas, millisel moel ja milliste vahenditega 
plaanitakse luua ja juhtida avatud, kogu liitu hõlmavat ja struktureeritud avalikku debatti, mis 
keskenduks Euroopa tulevikku käsitlevatele peamistele küsimustele pikendatud 
järelemõtlemisperioodil. Liikmesriike, kes ei ole veel ratifitseerimisprotsessi lõpetanud, 
kutsutakse üles leidma järelemõtlemisperioodi lõpuks usutavaid stsenaariume selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad küsimusega edasi minna. Parlament teeb ettepaneku, et Euroopa 
Ülemkogu arendaks välja sobiva raamistiku, mis võimaldaks, niipea kui poliitiline kalender 
seda lubab, konkreetse dialoogi toimumist nende riikide esindajatega, kus põhiseaduse 
lepingut käsitleva rahvahääletuse tulemus oli negatiivne, et arutleda, kas ja millistel 
tingimustel oleks nendel riikidel võimalik ratifitseerimisprotsessi jätkata. Komisjoni 
kutsutakse üles kinnitama oma toetust sellele lähenemisele ja esitama Euroopa Ülemkogule 
lähenemist parimal võimalikul viisil rakendavat „teekaarti”.

Põhiseaduskomisjon osales koordinaatorite kaudu tihedalt konsensuse saavutamisel, mis 
võimaldas Euroopa Parlamendi presidendil alla kirjutada Berliini deklaratsioonile, milles 
seatakse eesmärk „luua Euroopa Liidu jaoks uus ühine alus enne 2009. aastal toimuvaid 
Euroopa Parlamendi valimisi”.

2007. aasta juunis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa Liidu 
põhiseadusliku protsessi tegevuskava kohta (Elmar Broki - Enrique Baron Crespo raport), 
kus parlament rõhutab, et kaks kolmandikku liikmesriikidest on põhiseaduse lepingu juba 
ratifitseerinud ja veel neli riiki on selgelt väljendanud oma pühendumist selle sätetele, ning 
kinnitab veel kord oma valmisolekut saavutada Euroopa Liidu käimasoleva põhiseadusliku 
protsessi suhtes kokkulepe, mis põhineb põhiseaduse lepingu sisul, kuigi see võib olla esitatud 
teistsuguses vormis, mis võtab arvesse mõningates liikmesriikides esile kerkinud raskusi. Seda 
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arvesse võttes toetab parlament eesistujariigi Saksamaa jõupingutusi saavutada 2007. aasta 
juunis toimuval Euroopa Ülemkogul kohustuse võtmine kutsuda kokku valitsustevaheline 
konverents (VVK), ja tegevuskava vastuvõtmine, mis sisaldaks menetluskorda, selget 
mandaati ja eesmärki saavutada kokkulepe enne 2007. aasta lõppu. Euroopa Parlament on 
seisukohal, et lükkab tagasi kõik läbirääkimiste tulemused, mis põhiseaduse lepinguga 
võrreldes toovad kaasa kodanike õiguste kaitse vähenemise (rõhutatakse eelkõige põhiõiguste 
harta säilitamist), kuid ka halvema demokraatia, läbipaistvuse ja tõhususe Euroopa Liidu 
toimimises. Parlament tuletab meelde, et Euroopa Parlament peab ainsa otse kodanike poolt 
valitud Euroopa Liidu institutsioonina olema VVK kõikidel tasanditel täielikult kaasatud. 
Parlament kinnitab oma pühendumust konvendi meetodile, kui riigipead või valitsusjuhid 
peaksid otsustama asuda olemasolevat teksti oluliselt muutma, ning leiab, et põhiseaduse 
protsessi mis tahes lahenduse puhul on vaja säilitada parlamentaarse osaluse aluspõhimõtted, 
kodanikuühiskonna korraldus ja täielik läbipaistvus.

Kaks aastat järelemõtlemist Euroopa tuleviku üle on kinnitanud vajadust kaitsta ja parandada 
põhiseaduse lepingu uuenduste sisu demokraatia, tõhususe ja läbipaistvuse osas Euroopa Liidu 
laitmatu toimimise tagamiseks, nagu ka ELi kodanike õiguste ja maailmas ELi rolli 
tõhustamiseks. Sellist seisukohta väljendab Euroopa Parlament oma resolutsioonis 
valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta (Jo Leineni raport), väljendades 
samas kahetsust, et mandaat eeldab mõningate 2004. aasta valitsustevahelisel konverentsil 
kokkulepitud oluliste elementide väljajätmist ning võimaldab teatud liikmesriikidele järjest 
suuremal määral erandeid kavandatavate asutamislepingute oluliste sätete kohaldamise osas et 
(nt loobumisklausli kasutamine põhiõiguste harta puhul); tervitab siiski asjaolu, et mandaat 
kaitseb suurt osa põhiseaduse lepingu olemusest (liidu ühtset õigussubjektsust ja sammaste 
struktuuri väljajätmist, nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu kaasotsustamise laiendamist, osalusdemokraatia elemente, põhiõiguste harta 
õiguslikult siduvat staatust, liidu välistegevuse sidususe tõhustamist ja tasakaalustatud 
institutsioonilist paketti). Parlament tervitab ühtlasi asjaolu, et mandaat näeb ette 
asutamislepingutesse sisse viia teatavad uued elemendid, näiteks mainida selgesõnaliselt 
kliimamuutusi ja energiaalast solidaarsust. Parlament kutsub liikmesriike üles mitte taganema 
oma kohustustest, millele nad Euroopa Ülemkogul alla kirjutasid, ning kutsub 
valitsustevahelist konverentsi üles oma tööd lõpule viima enne 2007. aasta lõppu, mis 
võimaldaks uuel lepingul jõustuda aegsasti enne 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

Põhiõiguste harta tulevik valmistab Euroopa Parlamendile pidevalt muret. Võimaldamaks 
Lissaboni lepingul osutada põhiõiguste hartale kui õiguslikult siduvale dokumendile, võttis 
Euroopa Parlament lisaks resolutsioonile valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta 
vastu resolutsiooni (Jo Leineni raport), millega annab presidendile volitused kuulutada harta 
pidulikult välja enne Lissaboni lepingu allkirjastamist koos nõukogu eesistuja ja komisjoni 
presidendiga. Lisaks palub parlament tungivalt Poolal ja Ühendkuningriigil teha kõik, mis 
võimalik, et saavutada siiski konsensus harta piiranguteta kehtivuse osas.

Euroopa Parlament tervitab Lissaboni lepingut tervikuna kui positiivset sammu liidu tuleviku 
nimel (Richard Corbetti - Inigo Mendez de Vigo raport). Tervikuna on Lissaboni leping 
kehtivate lepingute märkimisväärne edasiarendus, millega antakse liidule suurem 
demokraatlik vastutus ja tõhustatakse otsuste tegemist (Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentide rolli tugevdamise kaudu), tugevdatakse ELi kodanike õigusi liidu suhtes ja 
parandatakse liidu institutsioonide tõhusat toimimist. Euroopa Parlament toetab lepingut ning 
usub, et Lissaboni leping tagab stabiilse raamistiku, mis võimaldab liidul tulevikus edasi 
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areneda, ning seda hoolimata suurest kahetsusest, et loobuda tuleb põhiseadusele suunatud 
lähenemisviisist ja selle teatud joontest, lükata edasi uue lepingu oluliste osade rakendamine 
(nõukogu uue hääletussüsteemi jõustumine) ja kaasata lepingusse konkreetsete liikmesriikide 
kohta kehtivad meetmed (nõusolekusüsteemi laiendamine kahele liikmesriigile õigusalase 
koostöö osas kriminaalasjades ja politseikoostöö osas ning protokoll, mis piiraks harta mõju 
kahe liikmesriigi siseriiklikule õigusele). Euroopa Parlament nõuab, et leping jõustuks 1. 
jaanuaril 2009 ning et tehtaks võimalikult suuri jõupingutusi, et teavitada Euroopa kodanikke 
selgelt ja objektiivselt nimetatud lepingu sisust.

Vaatamata Lissaboni lepingu ratifitseerimisega kaasnevale viivitusele käivitas Euroopa 
Parlament uuesti töö lepingu jõustumise ettevalmistamiseks, pärast seda, kui 2008. aasta 
detsembri Euroopa Ülemkogu avas tee uue referendumi korraldamiseks Iirimaal. Töö 
konkreetse tulemusena kiideti ametiaja lõpus heaks kolm raportit1. Raportid käsitlevad 
Euroopa Parlamendi uut rolli ja uusi kohustusi Lissaboni lepingu rakendamisel, Lissaboni 
lepingu mõju Euroopa Liidu institutsioonilise tasakaalu kujunemisele ning Euroopa 
Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamist vastavalt Lissaboni lepingule. 
ELi välisteenistuse valdkonnas alustatud tööd aga ei jätkatud, enne oodatakse ära Iirimaa teise 
referendumi tulemused.

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi uut rolli ja uusi kohustusi Lissaboni lepingu 
rakendamisel (raportöör Jo Leinen) hõlmab enda alla muud Lissaboni lepingu rakendamist 
käsitlevad raportid ja koondab parlamendikomisjonide arvamused lepinguga kaasnevate 
muudatuste kohta. Raportis tunneb Euroopa Parlament heameelt asjaolu üle, et Lissaboni 
leping tugevdab märkimisväärselt Euroopa Liidu demokraatlikku legitiimsust, kuna leping 
laiendab poliitikavaldkondi (täpsemalt vabaduse, julgeoleku, õiguse ja põllumajanduse 
valdkonnad), milles Euroopa Parlamendil on koos nõukoguga kaasotsustamise volitused. 
Eelarve valdkonnas kaotatakse kohustuslike ja mittekohustuslike kulude eristus ning eelarve 
peavad tervikuna võtma ühiselt vastu parlament ja nõukogu. Euroopa Parlamendile valmistab 
heameelt ka uudne nõusolekumenetlus, uued volitused Euroopa Komisjoni presidendi 
valimisel ning uued kontrollivolitused. Euroopa Parlament kinnitab raportis, et kavatseb 
kasutada parlamendi õigust aluslepingute muudatuste algatamisel, kui uued väljakutsed seda 
nõuavad, ning kutsub teisi institutsioone üles sõlmima institutsioonidevahelist kokkulepet, mis 
käsitleb parlamendi ja komisjoni 2009. aastal algava ametiaja tööprogrammi ja 
rakendusmeetmeid, mis tuleb vastu võtta, et uus leping kujuneks edukaks.

Koostati ka raport Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete 
arendamise kohta vastavalt Lissaboni lepingule (raportöör Elmar Brok), milles 
põhiseaduskomisjon avaldab heameelt liikmesriikide parlamentidele antud uute õiguste üle, 
eriti seoses subsidiaarsuspõhimõtte järgimise kontrolliga (nn „kollase kaardi” ja „oranži 
kaardi” menetlused), mis omistavad liikmesriikide parlamentidele esimest korda liidu tasandil 
kindlaksmääratud rolli. Euroopa Parlament tunneb heameelt parlamentidevaheliste suhete 
positiivse arengu üle viimaste aastate jooksul ning rõhutab parlamendikomisjonide kohtumiste 
rolli, mida tuleks tugevdada, et luua „omavahel vastavate komisjonide alaline võrgustik”.
Parlament soovitab ühtlasi eraldada piisavalt raha valdkonnakomisjonide kohtumiste 
korraldamiseks riikide parlamentide vastavate komisjonidega. Euroopa Parlament peab 
soovitavaks uuendusi riikide parlamentide tasandil, näiteks et Euroopa Parlamendi liikmetele 

                                               
1 Kuna kõnealuseid raporteid ei ole täiskogul läbi vaadatud ja nende suhtes ei ole täiskogul hääletust toimunud, põhineb 

kokkuvõte komisjonis toimunud hääletusel
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antaks õigus esineda teataval ajal riikide parlamentide täiskogu istungitel, osaleda 
valdkonnakomisjonide koosolekutel, kui seal arutatakse Euroopa Liidu õigusaktide 
asjakohaseid aspekte või osaleda asjaomaste poliitiliste fraktsioonide koosolekutel. Raportis 
käsitletakse ka COSACi rolli.

Raportis Lissaboni lepingu mõju kohta Euroopa Liidu institutsioonilise tasakaalu 
kujunemisele (raportöör Jean-Luc Dehaene) käsitletakse Lissaboni lepingu konkreetset mõju 
institutsioonidevahelistele suhetele ja sõnastatakse soovitused, mille eesmärk on tagada uute 
institutsiooniliste sätete tõhus rakendamine. Parlament väljendab heameelt iga institutsiooni 
volituste täpsustamise üle, mis iga institutsiooni tema konkreetses pädevusvaldkonnas 
tugevdab ja tõendab, et institutsioonide tõhus toimimine toimub vältimatult tugevdatud 
kooskõlastuse kaudu. Kaks püsivat eesistujat (Euroopa Ülemkogu eesistuja ja välisasjade 
nõukogu eesistuja) ja nõukogu eesistuja rotatsiooni alusel kujutavad endast arengut paremuse 
poole, mis võib tuua suurema sidususe ja tõhususe, kuid nõuab ühtlasi eri eesistujate vahelist 
tihedat koostööd. Kõige olulisematele ametikohtadele (Euroopa Komisjoni president, liidu 
välisasjade kõrge esindaja, volinike kolleegium, Euroopa Ülemkogu eesistuja) nimetamise 
osas esitatakse ajakava, mida tuleks rakendada alates 2014. aastast. 2009. aasta ametisse 
nimetamise menetluste osas tuletab Euroopa Parlament raportis meelde, et juhul kui Euroopa 
Ülemkogu peaks uue komisjoni presidendi ametisse nimetamise menetluse algatama 
viivitamata pärast 2009. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, peaks ta 
värskelt valitud parlamendi esindajatega nõuetekohaselt konsulteerima, et järgida Lissaboni 
lepingus Euroopa Parlamendile selles küsimuses ette nähtud uute volituste sisu. Juhul, kui 
Iirimaa teise referendumi tulemus on positiivne, peaks parlament viima volinike 
kolleegiumide osas lõpphääletuse läbi alles pärast Lissaboni lepingu jõustumist. 2008. aasta 
11. ja 12. detsembri Euroopa Ülemkogul vastu võetud Euroopa Parlamendi koosseisu 
puudutavate üleminekusätete osas tuletatakse raportis meelde, et niisuguse korra 
rakendamiseks tuleb muuta esmaseid ühenduse õigusakte. Ühtlasi tuletatakse meelde, et 
Lissaboni leping annab parlamendile kõnealuses valdkonnas uued volitused, mida parlament 
kavatseb vajadusel kasutada.

Lisaks põhiseaduslikele aspektidele võttis Euroopa Parlament vastu rea raporteid, mis 
käsitlevad Euroopa Parlamendi suhteid teiste institutsioonidega. 1994. aastal sisse viidud 
nimetatud volinikukandidaatide parlamendi poolt heaks kiitmise menetlus 
(volinikukandidaatide kuulamine) annab komisjonile suurema demokraatliku õigusjärgsuse. 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis Euroopa Komisjoni heakskiitmise suuniste kohta
(Andrew Duffi raport) nähakse ette rida kõnealuse menetluse põhimõtteid ja eeskirju. 
Kõnealused põhimõtted võeti seejärel üle Euroopa Parlamendi kodukorda (Andrew Duffi 
raport) uue lisa abil, kus sätestatakse üksikasjalikult kuulamise, hindamise ja hääletamise 
eeskirjad, mis võimaldavad uue Euroopa Komisjoni koosseisu või muudatuse korral 
kolleegiumi liikme heaks kiita või tagasi lükata. 

Ametiaja jooksul sõlmiti Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheliste suhete uus 
raamkokkulepe. Euroopa Parlament kiitis ühtlasi heaks ühisdeklaratsiooni 
kaasotsustamismenetluse praktilise korra kohta ja otsuse, millega muudetakse otsust 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.

Euroopa Parlament tunneb heameelt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheliste 
suhete raamkokkuleppe (Jo Leineni raport) sõlmimise üle, mis tugevdab 2000. aasta juuli 
raamkokkuleppe ühtsust, annab institutsioonidevahelisele dialoogile rohkem kaalu, parandab
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läbipaistvust ja institutsioonidevahelise koostöö teatavaid tehnilisi punkte. Euroopa Parlament 
peab oluliseks, et kui parlamendiliikmed osalevad konverentside ja teiste rahvusvaheliste 
läbirääkimiste delegatsioonides, võiksid nad viibida liidusisestel kooskõlastuskoosolekutel, ja 
palub komisjonil nõukogu ees toetada Euroopa Parlamendi vastavasisulisi soove. Ühtlasi 
nõuab parlament, et komisjon näeks komplekssete majandus- ja tööhõivesuuniste avaldamisel 
ette vähemalt kahekuulise perioodi, et oleks võimalik asjakohane konsulteerimine Euroopa 
Parlamendiga (ajakava on praegu väga kokkusurutud).

Kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlevas ühisdeklaratsioonis (Jo Leineni 
raport) tervitab parlament uusi sätteid, mis käsitlevad nõukogu eesistujariigi esindajate 
osalemist parlamendikomisjonide koosolekutel, põhimõtet, et keelelis-õigusliku läbivaatamise 
osas teevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu teenistused võrdsel alusel koostööd, ning 
kokkulepet korraldada võimaluse korral oluliste vastuvõetud tekstide allkirjastamine ühisel 
tseremoonial meedia juuresolekul, samuti anda välja ühiseid pressiteateid ja korraldada 
ühiseid pressikonverentse, et teatada töö edukast tulemusest. Resolutsioonis avaldatakse 
ühtlasi soovi, et Euroopa Parlament võtaks vastu tegevusjuhendi, millega ühtlustatakse 
parlamendikomisjonide tavad kolmepoolsetel kohtumistel (eeskirjad, mis puudutavad 
parlamendidelegatsioonide koosseise ja nende tööga seotud konfidentsiaalsusnõudeid).

Seoses komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlustega kiitis Euroopa Parlament 
heaks nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, ning 
ühisdeklaratsiooni vormis institutsioonidevahelise kokkuleppe kõnealuse otsuse eelnõu kohta 
(Richard Corbetti raport). Tegemist on uue kontrolliga regulatiivmenetluse lisamisega 
olemasolevatele komiteemenetlustele. Heaks kiideti ka institutsioonidevaheline kokkulepe 
otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta (Monica 
Frassoni raport) ning kaks raportit, mille eesmärk on muuta Euroopa Parlamendi kodukorra 
artiklit 81, et võimaldada parlamendil uue menetlusega kaasnevaid õigusi parimal võimalikul 
viisil kasutada (Richard Corbetti ja Monica Frassoni raportid). Kõnealustes eri raportites 
mõistab euroopa Parlament hukka asjaolu, et otsuse 1999/468/EÜ kohaldamine on olnud väga 
ebarahuldav ja tuletab meelde, et kontrolliga regulatiivmenetlust tuleks kohaldada kõigi 
üldiste meetmete puhul, mille eesmärk on muuta põhiakti vähem olulisi sätteid, mis on vastu 
võetud kooskõlas asutamislepingu artiklis 251 osutatud korraga. Euroopa Parlament kutsub 
nõukogu ja komisjoni üles kohaldama uut kontrolliga regulatiivmenetlust reguleerimata 
valdkondades ning kiidab heaks asjaolu, et kokkulepe määratleb täpsemalt komisjoni 
kohustuse teavitada parlamenti, sätestades, et komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa 
Parlamenti komiteemenetlusest, järgides edastamissüsteemi läbipaistvust ja tõhusust. Euroopa 
Parlament ei jaga komisjoni seisukohta, mille kohaselt ei ole talle esitatud rakendusmeetmete 
eelnõud avalikud kuni komitees hääletamiseni ja nõuab, et komisjon avalikustaks kõik 
rakendusmeetmete eelnõud niipea, kui need on ametlikult esitatud. 

Euroopa Parlament kasutas oma vastust Euroopa Komisjoni teatisele seadusandjale esitatud 
seadusandlike ettepanekute sõelumise tulemuse kohta (Sylvia-Yvonne Kaufmanni raport), 
et analüüsida põhjalikumalt probleeme, mis on seotud õigusloomega seotud ettepanekute 
tagasivõtmise või muutmisega komisjoni poolt. Lähtudes konstateeringust, et parlament, 
nõukogu ja komisjon tunduvad olevat eri arvamusel küsimuses, mil määral on komisjon 
volitatud õigusloomega seotud ettepanekuid tagasi võtma ja tunnistades siiski komisjoni 
selgelt piiritletud võimet õigusloomega seotud ettepanekut õigusakti vastuvõtmisele viiva 
menetluse jooksul tagasi võtta, on Euroopa Parlament seisukohal, et kolme institutsiooni 
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ühissuunistel põhinev kokkulepe annaks panuse õigusloomega seotud menetluste sujuvasse 
toimimisse. Tehes ettepaneku, et institutsioonid koostaksid komisjonile õigusloomega seotud 
ettepanekute tagasivõtmist ja muutmist käsitlevad ühised suunised (kaasotsustamis- ja 
koostöömenetluse puhul ei tohi komisjon õigusakti enam tagasi võtta ega muuta pärast seda, 
kui nõukogu on vastu võtnud ühise seisukoha, välja arvatud juhul, kui nõukogu on ühist
seisukohta käsitlevas otsuses ületanud oma volitusi komisjoni ettepanekut muuta; komisjon 
kohustub parlamendi seisukohta igati arvesse võtma; kui komisjon kavatseb õigusloomega 
seotud ettepaneku omal algatusel tagasi võtta või seda muuta, annab ta parlamendile oma 
kavatsusest eelnevalt teada), leiab Euroopa Parlament, et institutsioonide ühised suunised, mis 
täiendaksid Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppes ja paremat 
õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes juba sätestatud asjassepuutuvaid 
põhimõtteid, oleks samm õigusloomeprotsessi ja institutsioonidevahelise dialoogi 
kergendamise suunas. Resolutsioonis rõhutatakse, et õigusloomega seotud ettepanekute 
tagasivõtmine ja muutmine peab lähtuma ühenduse huvidest ja olema piisavalt põhjendatud.

Oma suhete raames muude institutsioonidega võttis Euroopa Parlament samuti vastu sätteid, 
mis käsitlevad ombudsmani ülesandeid, ELi reguleerivaid asutusi ja Euroopa Liidu 
Väljaannete Talitust.

Euroopa Parlamendi otsus ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja 
üldtingimuste kohta (Anneli Jäätteenmäki raport) on põhjendatud vajadusega kohandada 
ombudsmani põhikirja, et välistada mis tahes ebakindlus ombudsmani suutlikkuse suhtes viia 
läbi väidetavate haldusliku omavoli juhtumite põhjalikke ja erapooletuid uurimisi (eriti seoses 
ombudsmani juurdepääsuga konfidentsiaalsetele dokumentidele); ombudsmani põhikirja on 
soovitav kohandada ka selleks, et võtta arvesse viimastel aastatel toimunud muutusi ELi 
institutsioonide ja asutuste rollis, mis võitlevad Euroopa Liidu finantshuvide vastaste pettuste 
vastu.

Komisjoni esitatud arvandmete kohaselt on Euroopa Liidul 29 reguleerivat asutust, mis 
annavad tööd 3 800 inimesele ja mille aastaeelarve on ligikaudu 1 100 000 000 eurot, millest 
ühenduse toetus moodustab 559 000 000 eurot. Seetõttu on mõistetav vajadus kõnealuste 
asutuste tööd raamistada ning asjaolu, et Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles 
ta tervitab Euroopa Komisjoni projekti sõlmida institutsioonidevaheline kokkulepe, 
millega luuakse Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtne raamistik ning avaldab 
kahetsust, et nõukogu ei ole valmis alustama läbirääkimisi komisjoni projekti alusel 
kokkuleppe sõlmimiseks. Euroopa Parlament juhib tähelepanu sellele, et asutuste loomise 
edaspidiste ettepanekute läbivaatamisel tuleks võtta aluseks teatavad põhimõtted: 
mõjuhindamine, parlamendi kontroll, komisjoni poliitiline vastutus. Viimase osas avaldab 
parlament muret seoses detsentraliseeritud asutuste arvu jätkuva suurenemisega, kuna seetõttu 
tekib oht, et komisjoni täitevfunktsiooni õõnestatakse, killustades seda paljude asutuste vahel, 
mis enamasti töötavad valitsustevahelisel põhimõttel. 2008. aasta oktoobris võttis Euroopa 
Parlament vastu resolutsiooni reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase 
lahendamise strateegia kohta (Georgios Papastamkose raport), milles avaldatakse kahetsust, 
et nõukogu läbirääkimistest keeldumise tõttu on komisjon otsustanud institutsioonidevahelist 
kokkulepet käsitleva ettepaneku tagasi võtta ning asendada selle üleskutsega osaleda 
institutsioonidevahelises dialoogis, mille tulemusel võetaks vastu ühine käsitlusviis. Kuigi 
„ühine käsitlusviis” on institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise perspektiivis allapoole 
ootusi, teatab Euroopa Parlament, et on valmis oma esindajate vahendusel osalema 
institutsioonidevahelise töörühma töödes ja palub võimalikult kiiresti luua 
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institutsioonidevahelise töörühma tegevuskava. Parlament koostab mitteammendava loetelu 
punktidest, mida tegevuskava peaks sisaldama: objektiivsete kriteeriumide määramine, mis 
võimaldavad hinnata ametite olemasolu vajadust, hindamine selles osas, kas ameti loomine on 
tulusam kui asjaomaste ülesannete täitmine komisjoni enda talituste poolt, ametite sõltumatuse 
ja nende üle kontrolli teostamise piiride kehtestamine, olemasolevate ametite vajaduse kohta 
jooksva ülevaate esitamine.. Euroopa Parlament kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama 
koos parlamendiga selle nimel, et luua reguleerivatele ametitele tulevikus ELi tasandi 
valitsemises määratava rolli kohta selge, ühine ja sidus raamistik, ning rõhutab vajadust luua 
parlamentaarne kontroll reguleerivate ametite moodustamise ja tegevuse üle.

2001. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames leidis Euroopa 
Parlament, et „ – nagu nähtub Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse juhtumist –
on institutsioonidevaheliste organite puhul selget poliitilist vastutust eriti keerukas 
määratleda”. Euroopa Parlament kutsus institutsioone üles muutma institutsioonidevaheliste 
organite õiguslikke aluseid selliselt, et haldus- ja poliitilist vastutust oleks võimalik selgelt 
määrata (seadmata siiski kahtluse alla institutsioonidevahelise koostöö põhimõtet, mis 
võimaldab olulist kokkuhoidu Euroopa Liidu eelarves). Oma 19. veebruari 2009. aasta 
otsusega (Hanne Dahli raport) võttis Euroopa Parlament vastu otsuse Euroopa Liidu 
Väljaannete Talituse korraldust ja toimimist käsitleva otsuse eelnõu kohta, milles 
sätestatakse üksikasjalikumalt talituse pädevus ja ülesanded, institutsioonide vastavad
kohustused ning korralduskomitee ja talituse direktori ülesanded.

Kuna Euroopa Parlament pidas kokkulepet, mille kolm institutsiooni 4. aprillil 2006. aastal 
sõlmisid, ainsaks võimalikuks kompromissiks, võttis parlament vastu 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta (Sérgio Sousa Pinto raport), avaldades samas rahulolematust Euroopa Ülemkogus 
kokkuleppe saavutamise viisiga, kus läbirääkimiste keskpunkti kerkisid liikmesriikide üksikud 
huvid. Parlament väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu otsuse üle paluda komisjonil 
koostada täielik ja laiaulatuslik ülevaade ELi kulutuste ja ressursside kõikide aspektide kohta; 
kinnitab, et Euroopa Parlament kavatseb nõukogu eelarvepartnerina selle ülevaate 
koostamises osaleda, et jõuda kokkuleppele, mis annab liidule vahendi liidu püüdluste 
kokkusobitamiseks omavahenditega. Euroopa Parlament väljendab heameelt Euroopa 
Parlamendi läbirääkimiste seisukoha kolme samba raames saavutatud edu üle: ühildada 
poliitilisi prioriteete ja rahalisi vajadusi, parandada eelarve struktuuri paindlikkuse 
suurendamise teel ning parandada ELi rahastamise kvaliteeti, säilitades parlamendi õigused. 
Euroopa Parlament on siiski teadlik, et hulk puudujääke on jäänud läbirääkimiste käigus seni 
lahendamata; parlament on seisukohal, et ajavahemiku 2008–2009 läbivaatamise käigus tuleb 
kiiresti reformida omavahendite süsteemi ja samuti kulude poolt, et vältida samasuguseid 
valusaid liikmesriikidevahelise kauplemise kogemusi järgmise finantsraamistiku puhul. 
Parlament kinnitab oma seisukohta, et kõik tulevased finantsraamistikud tuleks kehtestada 
viieks aastaks, mis vastab Euroopa Parlamendi ja komisjoni ametiajale. Seejärel võttis 
Euroopa Parlament vastu resolutsiooni institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini 
ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse kohta (Jo Leineni raport), mille eesmärk 
on lisada II lisasse üks lause, millega sätestatakse, et hädaabireservi tuleks suurendada 
479 218 000 euroni jooksevhindades üksnes ja erandkorras 2008. aasta osas, et katta 
arengumaades toiduainete hinnatõusule reageerimiseks loodud uue rahastamisvahendi 
vajadused.
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Liit seisab praegu silmitsi raskustega austada Kagu-Euroopa riikide suhtes võetud kohustusi, 
kuna tema praegune institutsiooniline, finants- ja poliitiline struktuur on veel sobimatu 
edasiseks laienemiseks. See konstateering, mis esitatakse raportis institutsiooniliste 
aspektide kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid
(Alexander Stubbi raport), sunnib Euroopa Parlamenti uuesti kinnitama oma veendumust, et 
laienemine peab toimuma samaaegselt liidu sügavama integreerumisega, kui ei taheta 
ohustada Euroopa integratsiooniprotsessi eesmärke. Ühtlasi on laienemiskohustus on 
ajalooline võimalus tagada Euroopas rahu, turvalisus, stabiilsus, demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtted ning majanduskasv ja -õitseng. Parlament kinnitab, et Nice’i leping ei taga 
piisavat alust edasiseks laienemiseks ning rõhutab, et enne edasist laienemist on hädavajalik 
viia läbi liidu reform. Raportis loetletakse vältimatult vajalikud reformid (kvalifitseeritud 
häälteenamuse süsteemi vastuvõtmine nõukogus, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eesistumise 
rotatsioonisüsteemi muutmine, komisjoni presidendi rolli tugevdamine valimiste kaudu 
Euroopa Parlamendis, mehhanismide loomine, et liikmesriikide parlamendid saaksid osaleda 
liidu tegevuse kontrollimisel, asutamise aluseks olevate väärtuste ja liidu eesmärkide selge 
kindlaksmääramine, finantsraamistiku läbivaatamine...). Raport muudab küsitavaks „liidu 
vastuvõtmisvõime”, mille Kopenhaageni Euroopa Ülemkogu määratles kui „liidu võime võtta 
vastu uusi liikmeid, säilitades samal ajal Euroopa integratsiooni dünaamika” ning eelistab 
selle asemel mõistet mõiste „integreerimisvõime”. Parlament rõhutab, et integreerimisvõime 
ei ole kandidaatriikide suhtes kohaldatav uus kriteerium, vaid tingimus, mis tagab laienemise 
edu ja Euroopa integratsiooniprotsessi sügavuse; vastutus parandada oma integreerimisvõimet 
lasub liidul, mitte kandidaatriikidel. Parlament rõhutab, et eelnevalt mainitud reformid tuleb 
läbi viia samaaegsete jõupingutustega üldsuse laienemist pooldava arvamuse tugevdamiseks,
ning tuletab meelde Euroopa poliitiliste juhtide vastutust selgitada üldsusele laienemise ja 
Euroopa ühtlustumise eesmärke ja vastastikku kasulikke aspekte. Parlament on arvamusel, et 
tulevikus ei tohiks ühtegi otsust ühinemisläbirääkimiste avamise või sulgemise kohta võtta 
vastu ilma Euroopa Parlamendi heakskiiduta (Euroopa Liidu lepingu artikli 49 alusel).

Esindusdemokraatia toimimise parandamise eesmärgil võttis Euroopa Parlament vastu rea 
raporteid Euroopa tasandil erakondade toimimise, Euroopa Parlamendi koosseisu ja 
hääletamisõiguse kasutamise kohta Euroopa Parlamendi valimistel. Resolutsioon Euroopa 
tasandi erakondade kohta (Jo Leineni raport) algab märkusega, et paljude kodanike ja 
Euroopa institutsioonide vahele on tekkinud lõhe, mis tuleneb sellest, et senine Euroopa 
poliitikat puudutav poliitiline kommunikatsioon ja teavitamine on olnud ebapiisavad. 
Parlament on veendunud, et Euroopa tasandi erakonnad, mis kujutavad endast Euroopa 
avaliku arvamuse kujundamisel ja väljendamisel olulist osa, peavad olukorra muutmiseks 
arenema üksnes katusorganisatsioonide rolli täitjatest edasi Euroopa poliitika elavateks 
ühiskonna kõikidel tasanditel juurdunud osalejateks, pakkudes Euroopa poliitikas valikut ning 
töötades kodanike tõelise kaasatuse suunas mitte ainult seoses Euroopa Parlamendi 
valimistega, vaid ka kõikides teistes Euroopa poliitilise elu aspektides. Selleks tuleb jõuda 
Euroopa tasandi erakondade tõelise põhikirja koostamiseni, mis sätestaks nende õigused ja 
kohustused ning annaks neile võimaluse saada õiguslik staatus. Euroopa Parlament nõuab, et 
põhiseaduskomisjon töötaks sellega seoses välja konkreetsed ettepanekud. Resolutsioonis 
tehakse ettepanek rahastamissüsteemi mitmeteks muudatusteks ja peetakse vajalikuks uurida, 
millises vormis on võimalik toetada Euroopa poliitilisi sihtasutusi, millisel viisil suurendada ja 
toetada Euroopa poliitiliste noorteorganisatsioonide rolli ning millisel viisil Euroopa 
Parlamendi valimisteks nimekirjade koostamine saab edendada avalikku arutelu Euroopa 
poliitikavaldkondade üle. Kõnealuseid Euroopa Parlamendi nõudeid võeti arvesse 2007. aastal 
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toimunud määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste 
ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) muutmise raames. Määruse eesmärk on 
tugevdada erakondade finantsplaneerimist pikas perspektiivis, hõlbustada rahaliste vahendite 
mitmekesistamist ja tagada erakodadele 2009. aasta juuni Euroopa Parlamendi valimisteks 
suurem paindlikkus. Määruses täpsustatakse ka Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
määratlust ja rolli. Muudatus võeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelise kokkuleppe 
tulemusena vastu esimesel lugemisel (Jo Leineni raport).

21. ja 22. juuni 2007. aasta Euroopa Ülemkogu selgesõnalisel üleskutsel võttis Euroopa 
Parlament vastu resolutsiooni Euroopa Parlamendi koosseisu kohta (Alain Lamassoure`i, 
Adrian Severini raportid), võttes arvesse uut korda Euroopa Parlamendi koosseisu 
kindlaksmääramiseks, mille kohaselt kinnitatakse kohtade lõplikuks arvuks 750, nii et iga 
liikmesriigi puhul on maksimaalne kohtade arv 96 ja minimaalne kohtade arv 6, ning nähakse 
ette nn kahaneva proportsionaalsuse põhimõte, mida lepingus ei ole määratletud. Euroopa 
Parlamendi jaoks tähendab kahaneva proportsionaalsuse põhimõte, et iga liikmesriigi 
rahvaarvu ja parlamendikohtade arvu suhe peab varieeruma vastavalt rahvaarvule sellisel 
viisil, et suurema rahvaarvuga liikmesriigi parlamendiliige esindab suuremat arvu kodanikke 
kui väiksema rahvaarvuga liikmesriigi parlamendiliige ja vastupidi, kuid samas ei tohi 
väiksema rahvaarvuga liikmesriigil olla rohkem parlamendikohti kui suurema rahvaarvuga 
riigil. Sellele alusele toetudes (mis võimaldab ühendada tõhususe põhimõtte, pluralismi 
põhimõtte ning solidaarsuse põhimõtte) tehakse resolutsioonis ettepanek võtta kasutusele 
süsteem, mis võimaldaks ilma uute põhjalike läbirääkimisteta võtta arvesse elanike arvu 
muutusi liikmesriikides. Resolutsiooni I lisas (mis on esitatud Euroopa Ülemkogu otsuse 
eelnõu kujul) tehakse ettepanek kohtade jagunemiseks, mis ei näe ette parlamendikohtade 
arvu vähenemist ühegi liikmesriigi puhul, välja arvatud Saksamaa. Ettepanek ei võta arvesse 
tulevaste laienemiste mõju, kuna vastavate ühinemisaktide kohaselt võib sellisel juhul 
seitsmesaja viiekümne koha piiri ajutiselt, ametiaja lõpuni ületada. Euroopa Parlament 
kinnitab veelkord, et kõnealune ettepanek on tihedalt seotud Lissaboni lepingu jõustumisega,
ja jätab endale igal juhul õiguse võtta Euroopa Parlamendi kohtade jaotust käsitleva Euroopa 
Ülemkogu otsuse heakskiitmisel arvesse seda, mil viisil on reformilepingus sõnastatud 
Euroopa Liidu muude institutsioonide reformid.

Nõukogu direktiivi, mis käsitleb üksikasjaliku korda, mille alusel liikmesriigis elavad, 
kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, muutmise ettepaneku peamine eesmärk on 
kõrvaldada topelthääletamise ja -kandideerimise välistamiseks loodud süsteemi puudujäägid. 
Komisjon teeb ettepaneku tühistada direktiiviga sätestatud teabevahetuskohustus, kuid 
säilitada muu ELi liikmesriigi kodanike suhtes nõue esitada ametlik avaldus, et nad kasutavad 
oma hääletamis- või kandideerimisõigust ainult ühes liikmesriigis. Euroopa Parlament 
(Andrew Duffi raport) toetas lihtsustatud lähenemisviisi, kuid teeb ettepaneku kaotada 
praegune keeld kandideerida samadel valimistel rohkem kui ühes liikmesriigis, kui 
elukohaliikmesriigi seadus seda võimalust oma kodanike puhul ei välista. Euroopa Parlament 
soovib ühtlasi tagada, et elukohariik ei keelaks automaatselt ära valimisõigust kodanikul, kes 
on muus liikmesriigis valimisõigusest ilma jäetud. Mõlemal juhul peab asjaomane liikmesriik 
otsustama üksikjuhtumi põhiselt oma siseriikliku õiguse alusel. Ühes liikmesriigis kehtiv 
kandideerimise või valimisõiguse kasutamise keeld ei pea kaasa tooma keeldu kõigis 
liikmesriikides. Elukohaliikmesriik võib sätestada, et liidu kodanikel, kellelt on 
kandideerimis- või valimisõigus päritoluliikmesriigi siseriikliku seaduse alusel ära võetud, 
takistatakse selle õiguse kasutamist elukohaliikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel, kui 
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nimetatud riigi siseriikliku seaduse alusel oleks neilt see õigus ära võetud sama väärteo eest ja 
samal viisil. 

Põhiseaduskomisjon algatas samal teemal arutelu ettepaneku kohta muuta 20. septembri 1976. 
aasta akti Euroopa Parlamendi liikmete otsestel ja üldistel valimistel valimise kohta. 
Andrew Duffi raporti projekti arutati komisjonis mitmel korral, kuid seda ei võetud enne 
ametiaja lõppu vastu.

Osalusdemokraatia, mille eesmärk on lisaks poliitilisele esindatusele ja Euroopa Parlamendi 
valimistel osalemisele ka kodanikuühiskonna otsesem kaasamine Euroopa Liidu kujundamisse 
ja arutelu soodustamine, sundis Euroopa Parlamenti jõupingutusi tegema ja sõnastama 
ettepanekuid soodustamaks arutelusid kõigi kodanike vahel. Resolutsioonis 
kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaadete kohta Lissaboni lepingu põhjal
(Genowefa Grabowska raport) tuletatakse meelde Euroopa kodanikuühiskonna olulist osa 
Euroopa integratsiooniprotsessis ja rõhutatakse, et ELi poliitiliste eesmärkide ja kavade 
elluviimine nõuab laiemat avalikku mõttevahetust, tõhusamat kodanikuühiskonna dialoogi ja 
suuremat poliitilist teadlikkust. Euroopa Parlament taotleb Euroopa Parlamendi ning vastava 
liikmesriigi kodanikuühiskonna esindajate vahel vähemalt kord aastas toimuvate foorumite 
korraldamist, samuti regulaarseid kohtumisi kodanikuühiskonna esindajate ja komisjoni 
volinike vahel. Parlament kutsub nõukogu üles kergendama ja lihtsustama juurdepääsu oma 
tegevusele ja ELi institutsioone pidama ajakohastatud registreid kõigi asjaomaste 
valitsusväliste organisatsioonide kohta. Parlament kutsub ELi institutsioone üles 
institutsioonidevahelise kokkuleppe raames võtma vastu siduvaid suuniseid 
kodanikuühiskonna esindajate nimetamise, konsultatsioonide korraldamise meetodite ja nende 
rahastamise kohta. Parlament kutsub komisjoni üles esitama uut ettepanekut Euroopa 
ühenduste kohta, et võimaldada Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidel tugineda 
ühisele õiguslikule alusele. Euroopa Parlament tervitab esindus- ja osalusdemokraatia 
edendamist Lissaboni lepingus sätestatud kodanikualgatuse abil.

Põhiseaduskomisjon kutsus Euroopa Komisjoni üles esitama kohe pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist selget, lihtsat ja kasutajasõbralikku määruse ettepanekut kodanikualgatuse 
rakendamise kohta (raportöör Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. Määrus peaks parlamendi arvates 
sisaldama kodanikualgatuse määratlusega seotud praktilisi aspekte, selleks et kodanikualgatust 
ei aetaks segi petitsioonide esitamise õigusega. Raporti lisas esitatakse soovitused komisjonile 
ja parlamendiliikmetele analüüsida kohe pärast määruse vastuvõtmist võimalust luua 
kodanikualgatuse protsessi üle järelevalve teostamiseks tõhus süsteem. Raportis soovitatakse, 
et kodanikualgatus oleks vastuvõetav, kui seda toetab vähemalt 1/500 elanikkonnast vähemalt 
ühes neljandikus liikmesriikidest. Iga liidu kodanik, kellel on oma liikmesriigi õiguse kohaselt 
õigus hääletada, võib kodanikualgatuses osaleda. Kodanikualgatus hõlmab järgmisi etappe: 
algatuse registreerimine, toetusavalduste kogumine, algatuse esitamine, komisjoni seisukoha 
avaldamine ja kontrollimine, kas nõutud õigusakt vastab aluslepingutele. Esimeses etapis 
kontrollib komisjon registreeritava kodanikualgatuse vormilist vastuvõetavust ja teeb otsuse 
kahe kuu jooksul pärast kodanikualgatuse registreerimist. Kodanikualgatuse teise etapi käigus 
kogutakse üksikisikute toetusavaldusi edukalt registreeritud kodanikualgatusele. 
Toetusavalduste kogumise tähtaeg on üks aasta. Tähtaeg algab kolmanda kuu esimesel päeval 
pärast otsuse vastuvõtmist kodanikualgatuse registreerimise kohta, ning arvesse tuleb võtta 

                                               
1 Kuna kõnealust raportit ei ole täiskogul läbi vaadatud ja selle suhtes ei ole täiskogul hääletust toimunud, põhineb 

kokkuvõte komisjonis toimunud hääletusel
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asjaolu, et iga toetusavalduse saab enne toetusavalduste kogumistähtaja lõppu tühistada. Kahe 
kuu jooksul pärast kodanikualgatuse esitamist langetab komisjon otsuse kodanikualgatuse 
esitamise edukuse kohta. Järgmises etapis käsitleb komisjon asjakohaselt kodanikualgatuse 
taotlust ja langetab kolme kuu jooksul otsuse kodanikualgatuses sisalduva üleskutse kohta 
esitada õigusakti ettepanek. Läbipaistvuse põhimõtte järgimiseks näeb raport ette, et komisjon 
peaks hakkama kodanikualgatuse sisuga tegelema alles pärast seda, kui on esitatud aruanne 
algatuse rahastamise kohta, sealhulgas rahastamise allikad (läbipaistvusaruanne).

Kodanikuühiskonna Euroopa Liidu kujundamisel osalemise problemaatikat arutati ka 
põhiseaduskomisjonis, kus Andrzej Wielowieyski raporti raames esitati küsimusi ELi 
legitiimsuskriisi põhjuste kohta ja otsiti sellest väljapääsu. Moodustati töörühm, kuid 
komisjon eelistas enne ametiaja lõppu kõnealusel teemal raportit mitte vastu võtta.

Huvigruppide esindajate roll otsustamisprotsessis on aja jooksul kasvanud ja oma 
resolutsioonis huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides 
käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta (Alexander Stubbi, Ingo Friedrichi raportid) 
tunnistab Euroopa Parlament, et huvigruppide esindajad etendavad demokraatliku süsteemi 
aluseks olevas avatud ja pluralistlikus dialoogis olulist rolli. Rõhutades läbipaistvuse olulisust, 
mis on liidu legitiimsuse ja selle kodanike usalduse absoluutne eeltingimus ning vajalik nii 
institutsioonide endi töös kui ka lobistide puhul, tervitab Euroopa Parlament komisjoni 
ettepanekut luua Euroopa läbipaistvuse algatuse ühe osana paremini liigendatud raamistik 
huvigruppide esindajate tegevusele ja tunneb põhimõtteliselt heameelt komisjoni ettepaneku 
üle luua ühtne koondregister, kus lobitöö tegijad end registreerida saaksid. Parlament nõuab, 
et nõukogu, komisjon ja parlament sõlmiksid institutsioonidevahelise kokkuleppe ühtse 
kohustusliku registri kohta või vähemalt erinevate registrite vastastikust tunnustamist. 
Parlament võtab teadmiseks ka komisjoni poolt välja töötatud huvigruppide esindajate 
eetikakoodeksi projekti, tuletab komisjonile meelde, et parlamendil on selline koodeks olnud 
juba üle 10 aasta ja palub komisjonil ühtse eeskirja kehtestamise küsimus parlamendiga läbi 
arutada. Parlament teeb ettepaneku moodustada ühine töörühm, mis koosneks nõukogu 
esindajatest, komisjoni liikmetest ja parlamendiliikmetest, mille eesmärk on teha kindlaks, 
milline toime on lobistide ühtsel registril ning töötada välja ühtne eetikakoodeks. Parlament 
nõuab ka suuremat selgust seoses fraktsioonidevaheliste töörühmadega ning rõhutab, et 
fraktsioonidevahelisi töörühmi ei tohiks mingil juhul lugeda parlamendi organiteks.

Reguleerimise alal on olulisimaks muudatuseks Euroopa Parlamendi kodukorra üldine 
läbivaatamine (Richard Corbetti raport), mille eesmärk on kohandada kodukorda Euroopa 
Parlamendi reformi käsitleva töörühma otsustega ja valmistada parlament ette Lissaboni 
lepingu jõustumiseks. Käesoleva dokumendi koostamise ajal vajas kõnealune raport enne 
täiskogul arutamist ja hääletamist veel komisjonis vastuvõtmist.

Lisaks kõnealusele raportile võttis parlament kogu ametiaja jooksul vastu rea muudatusi, mis 
käsitlevad kodukorra konkreetsemaid aspekte. Võeti vastu uus artikkel „Parandused”, mis 
käsitleb kõiki vigu, olgu need siis keelelised, sisulised, õigusloomega seotud menetluses või 
õigusloomega mitteseotud menetluses või läbivaatamisel olevas institutsioonidevahelises 
kokkuleppes esinevad vead (Richard Corbetti raport). Teises raportis (Gérard Onesta raport)
muutis Euroopa Parlament oma liikmete käitumisreegleid, et vältida teatavaid äärmusliku 
käitumise ilminguid parlamendis, mis häirivad parlamendi arutelusid (eriti suuline 
arupärimine, solvavad repliigid...), piiramata siiski mingil viisil parlamendis toimuvate 
arutelude elavust ja parlamendiliikmete sõnavabadust. 20. septembri 1976. aasta akti 
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muutmise tulemusena kohandati artikleid 3 ja 4, mis käsitlevad volituste kontrollimist ja 
parlamendiliikme mandaadi kestust (Pahor Boruti raport), et täpsustada sätteid, mis 
võimaldavad parlamendil reageerida võimalikele Euroopa Parlamendi liikme ametiga 
kokkusobimatuse juhtumitele, nii et parlament saaks tööle asuda valimisjärgse esimese istungi 
algusest alates. Ühenduse õigusaktide lihtsustamise nõuded (Marie-Line Reynaud`raport) 
kohustasid Euroopa Parlamenti muutma oma kodukorra artiklit 80, mis käsitleb ühenduse 
õigusaktide kodifitseerimist ja lisama uue artikli ühenduse õigusaktide uuesti sõnastamise 
ettepaneku kohta. Kõnealused muudatused tõendavad konkreetsel kujul Euroopa Parlamendi 
poliitilist tahet aidata tõhusamalt kaasa ühenduse õigusaktide lihtsustamise protsessi 
taaskäivitamisele ELi parema õigusloome algatuse raames. Oma kodukorra artikli 139 (Ingo 
Friedrichi raport) uuesti sõnastamisega pikendas Euroopa Parlament kuni kuuenda ametiaja 
lõpuni erandite lubamist artikli 138 sätetest, kui ametliku keele jaoks ei ole vaatamata 
asjakohastele abinõudele piisavalt tõlke või tõlkijaid. Euroopa Parlament kinnitab siiski, et 
täieliku mitmekeelsuse poliitika ellurakendamine jääb liidu põhjapanevaks eesmärgiks ja 
kohaldatavaks põhimõtteks. Kodukorra artikli 201 lõike 1 muutmise eesmärk on võimaldada 
komisjonide esimeestel saata küsimus arutamiseks vastutavale komisjonile, kui kodukorra 
kohaldamisel või tõlgendamisel peaks tekkima kahtlusi (Richard Corbetti raport). Euroopa 
Parlament muutis oma kodukorda parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades, mis 
jõustub 2009. aastal (Ingo Friedrichi raport). Alates sellest kuupäevast on parlamendi liikmete 
kulutuste ja lisatasude maksmise korra aluseks parlamendiliikmete põhimääruse artiklid 9–23 
ja 27–28, mitte enam parlamendi õigus kehtestada ise oma sisekorra eeskirjad. Teine 
muudatuste seeria käsitleb võimalust, et iga parlamendiliige võib algatusõiguse raames esitada 
ühenduse õigusakti ettepaneku. Nähakse ette, et ettepanek esitatakse parlamendi presidendile, 
kes edastab selle läbivaatamiseks vastutavale komisjonile, komisjon langetab otsuse edasise 
menetluse kohta. Nähakse ette ka menetluskorra muudatused muudatusettepanekute tõlkimise 
valdkonnas ja kodukorra lisasse lisatakse uus punkt huvide konfliktide kohta. Muudetud on 
fraktsioonide moodustamist käsitlevat artiklit 29 (Richard Corbetti raport), et tõsta 
fraktsiooni moodustamiseks nõutavat minimaalset parlamendiliikmete arvu kahekümne viie 
liikmeni, kes on valitud vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest. Kui fraktsiooni liikmete 
arv langeb alla nõutud künnise, võib president esimeeste konverentsi nõusolekul lubada 
fraktsioonil edasi eksisteerida kuni parlamendi järgmise avaistungini, kui fraktsiooni liikmed 
esindavad jätkuvalt vähemalt ühte viiendikku liikmesriikidest ja kui fraktsioon on 
eksisteerinud kauem kui üks aasta. Kodukorra artikli 47 muutmise eesmärk on täpsustada ühte 
küsimust käsitlevate kaasatud komisjonide koostöö korda (Richard Corbetti raport). Nähakse 
ette, et asjaomased esimehed, raportöör ja arvamuse koostajad püüavad ühiselt kindlaks 
määrata teksti osad, mis kuuluvad igaühe ainupädevusse või nende ühisesse pädevusse ning 
lepivad kokku omavahelise koostöö täpse korra, et vastutav komisjon peab kaasatud
komisjoni muudatusettepanekud võtma vastu ilma hääletuseta, kui need puudutavad küsimusi, 
mis kuuluvad kaasatud komisjoni ainupädevusse. Lepitusmenetluse korral arvatakse 
parlamendi delegatsiooni kaasatud komisjonide arvamuse koostajad. Euroopa Liidu 
sümboleid (lipp, hümn, juhtlause, Euroopa päev 9. mail) kasutavad kõik Euroopa Liidu 
institutsioonid juba rohkem kui 30 aastat ja Euroopa Ülemkogu kiitis need heaks 1985. aastal. 
Seetõttu on loogiline, et Euroopa Parlament muutis oma kodukorda (Carlos Carnero 
Gonzaleze raport), et täpsustada Euroopa Liidu sümbolite kasutamist Euroopa Parlamendi 
poolt. Peamised muudatused otsuses täiskogu töökorralduse ja algatusraportite kohta 
(Richard Corbetti raport) tulenevad Euroopa Parlamendi reformi käsitleva töörühma 
ettepanekutest. Peamiselt tehnilise iseloomuga muudatused käsitlevad järgmisi punkte: 
nõukogule või Euroopa Komisjonile kirjalikult vastatavate küsimuste esitamisega seotud 



DV\779820ET.doc 19/369 PE423.766v01-00

ET

menetluse reform, põhjalikku arutelu mittevajava küsimuse käsitlemine lühiettekande abil, 
parlamendi nähtavuse suurendamine aruteludes ja algatusraporteid käsitlevate artiklite 
muutmine.

Euroopa Parlament võttis lisaks vastu mitu kodukorda tõlgendavat otsust, mis käsitlevad 
salajast hääletust (Marie-Line Reynaud`raport), pädevuskonfliktide lahendamist õigusloomega 
mitteseotud menetluste puhul (Ingo Friedrichi raport), kodukorda puudutavaid märkusi (Jo 
Leinen), kirjalikke deklaratsioone (Richard Corbetti raport), menetlust Euroopa Kohtus 
(Costas Botopoulose raport), presidendi ülesandeid (Jo Leineni raport), allkomisjonide 
esimeeste kaasamist (Mauro Zani raport), komisjonide ülesandeid (Jo Leinen), kvoorumit (Jo 
Leineni raport), kaasatud komisjone ja nõuandemenetlust (Jo Leineni raport).
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3. Põhiseadusküsimused
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põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi ja kommunikatsioonistrateegia 
kohta (B6-0067/2004) Error! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi 12. jaanuari 2005. aasta resolutsioon Euroopa 
põhiseaduse lepingu kohta (2004/2129(INI)) – Raportöörid: Íñigo Méndez De 
Vigo ja Richard Corbett Error! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi 26. mai 2005. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 
välisteenistuse institutsiooniliste aspektide kohta (B6-0320/2005)Error! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2006. aasta resolutsioon 
järelemõtlemisaja kohta: Euroopa Liitu käsitleva arutelu hindamise 
struktuur, teemad ja kontekst (2005/2146(INI)) – Raportöörid: Andrew Duff ja 
Johannes Voggenhuber Error! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi 14. juuni 2006. aasta resolutsioon järgmiste sammude 
kohta järelemõtlemis- ja analüüsiperioodil Euroopa tuleviku üle 
(B6-0327/2006) Error! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi 7. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 
põhiseadusliku protsessi tegevuskava kohta (2007/2087(INI)) – Raportöörid: 
Elmar Brok ja Enrique Barón Crespo Error! Bookmark not defined.

ab. Euroopa Liidu põhiõiguste harta

- Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta heakskiitmise kohta Euroopa Parlamendi poolt 
(2007/2218(ACI)) – Raportöör: Jo Leinen Error! Bookmark not defined.

Lisa: Euroopa Liidu põhiõiguste harta Error! Bookmark not defined.
ac. Lissaboni leping ja selle rakendamine

- Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta resolutsioon valitsustevahelise 
konverentsi kokkukutsumise kohta: Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa 
Liidu lepingu artikkel 48) (2007/0808(CNS)) – Raportöör: Jo LeinenError! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi 20. veebruari 2008. aasta resolutsioon Lissaboni 
lepingu kohta (2007/2286(INI)) – Raportöörid: Richard Corbett ja Íñigo 
Méndez De Vigo Error! Bookmark not defined.

- Raport Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste kohta Lissaboni 
lepingu rakendamisel (2008/2063(INI)) – Raportöör: Jo LeinenError! Bookmark not defined.
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- Raport Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete 
arendamise kohta vastavalt Lissaboni lepingule (2008/2120(INI)) –
Raportöör: Elmar Brok Error! Bookmark not defined.

- Raport Lissaboni lepingu mõju kohta Euroopa Liidu institutsioonilise 
tasakaalu kujunemisele (2008/2073(INI)) – Raportöör: Jean-Luc DehaeneError! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Lissaboni lepingu 
ratifitseerimise taotluse kohta (AFCO/6/68955)(AFCO/6/68955) 
(resolutsiooni ei ole täiskogu istungil käsitletud) Error! Bookmark not defined.

B. Suhted teiste institutsioonidega
ba. Euroopa Komisjon
Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkulepe

- Euroopa Parlamendi 26. mai 2005. aasta otsus Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta 
(2005/2076(ACI)) – Raportöör:Jo Leinen Error! Bookmark not defined.

Lisa: Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 
raamkokkulepe Error! Bookmark not defined.

Euroopa Komisjoni heakskiitmise suunised

- Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2005. aasta resolutsioon Euroopa 
Komisjoni heakskiitmise suuniste kohta (2005/2024(INI)) – Raportöör: 
Andrew Duff Error! Bookmark not defined.

Õigusloomega seotud ettepanekute esitamine

- Euroopa Parlamendi 16. mai 2006. aasta resolutsioon õigusloojale esitatud 
õigusloomega seotud ettepanekute sõelumise tulemuse kohta 
(2005/2214(INI)) – Raportöör: Sylvia-Yvonne KaufmannError! Bookmark not defined.

Kaasotsustamismenetlus

- Euroopa Parlamendi 22. mai 2007. aasta otsus kaasotsustamismenetluse 
praktilist korda käsitleva ühise deklaratsiooni kohta (2005/2125(ACI)) –
Raportöör Jo Leinen Error! Bookmark not defined.

Lisa: Kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlev ühine 
deklaratsioon (EÜ asutamislepingu artikkel 251) Error! Bookmark not defined.

Komisjoni rakendusvolitused (komiteemenetlus)

- Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 
nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, 
millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused 
(2002/0298(CNS)) – Raportöör: Richard Corbett 141

- Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta otsus institutsioonidevahelise 
kokkuleppe sõlmimise kohta ühisavalduse kujul, mis käsitleb nõukogu 
otsuse eelnõud, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega 
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kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (uus 
kontrolliga regulatiivkomitee menetlus) (2006/2152(ACI)) – Raportöör: 
Richard Corbett Error! Bookmark not defined.

Lisa: Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusError! Bookmark not defined.
- Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta otsus institutsioonidevahelise 

kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel 
nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 
2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta (2008/2002(ACI)) – Raportöör: 
Monica Frassoni Error! Bookmark not defined.

Lisa: Euroopa Parlamendi ja komisjoni kokkulepe nõukogu 
otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud 
otsusega 2006/512/EÜ ) rakendamise korra kohta Error! Bookmark not defined.

bb. Muud institutsioonid
Ombudsman

- Euroopa Parlamendi 18. juuni 2008. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 
otsuse vastuvõtmise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi 9. 
märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani 
ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta 
(2006/2223(INI)) – Raportöör: Anneli Jäätteenmäki 155

Lisa: Euroopa Parlamendi otsus, millega muudetakse otsust 
94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist 
reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta Error! Bookmark not defined.

Väljaannete Talitus

- Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta otsus Euroopa Parlamendi, 
nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee otsuse eelnõu kohta 
Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta
(2008/2164(ACI)) – Raportöör: Hanne Dahl 160

Lisa: Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa 
Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee otsuse eelnõu Euroopa 
Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohtaError! Bookmark not defined.

- Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2005. aasta resolutsioon komisjoni 
esitatud institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu kohta, millega luuakse 
Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtne raamistik (B6-0634/2005) 172

- Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2008. aasta resolutsioon reguleerivate 
ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia kohta 
(2008/2103(INI)) – Raportöör: Georgios Papastamkos 175
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bc. Teabevahetuspoliitika

- Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2008. aasta otsus ühisdeklaratsiooni 
„Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” heakskiitmise kohta 
(2007/2222(ACI)) – Raportöör: Jo Leinen (Ajutine väljaanne) 183

Lisa: Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel Error! Bookmark not defined.
bd. Eelarvedistsipliin ja finantsjuhtimine

- Euroopa Parlamendi 17. mai 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 
institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2006/2028(ACI)) – Raportöör: Sérgio 
Sousa Pinto 187

Lisa: Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta 193

- Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta otsus 17. mail 2006. aastal 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta (2008/2320(ACI)) –
Raportöör: Jo Leinen 218

Lisa: 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
muudatus 219

C. ELi laienemisega seotud institutsioonilised aspektid
- Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2006. aasta resolutsioon 

institutsiooniliste aspektide kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet 
integreerida uued liikmesriigid (2006/2226(INI)) – Raportöör: Alexander
Stubb 220
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Euroopa Parlamendi 14. oktoobri 2004. aasta resolutsioon Euroopa põhiseaduse lepingu 
ratifitseerimisprotsessi ja kommunikatsioonistrateegia kohta (B6-0067/2004)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud, mille alus koostati Euroopa tuleviku 
konvendil ning mis kiideti Euroopa Liidu liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 
heaks 18. juunil 2004. aastal1 toimunud valitsustevahelisel konverentsil ning mille 
allkirjastamine on kavandatud 29. oktoobrile 2004 Roomas;

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades, et 18. juunil 2004. aastal saavutatud kokkulepe on ajaloolise tähtsusega ning 
kujutab endast laienenud Euroopa Liidu esimest suurt poliitilist sammu, mis loob aluse 
uuenenud liidule, mis põhineb suurenenud demokraatial, läbipaistvusel ja tõhususel;

B. arvestades, et aastal 2005, 60 aastat pärast Teise maailmasõja ja 16 aastat pärast Euroopa 
lõhestatuse lõppu valitseb suuremal osal meie taasühendatud kontinendist rahu ja vabadus, 
mis põhineb üha tihedamal majanduslikul ja poliitilisel integratsioonil, mida on edasi viinud 
Euroopa ühendused, hiljem Euroopa Liit ja selle järk-järguline laienemine;

C. arvestades, et põhiseadust tuleb Euroopa kodanikele esitleda võimalikult selgelt, 
erapooletult ja arusaadavalt ning tõsta esile nii juba olemasolevaid kui uusi sätteid,

1. esitab oma arvamuse põhiseaduse lepingu kohta niipea, kui see on allkirjastatud;

2. kutsub nõukogu üles kavandama liikmesriikides toimuva ratifitseerimisprotsessi ajakava 
koordineerimist ja kogemustevahetust parlamentaarse järelevalve ja referendumikampaania 
korraldamise osas;

3. leiab, et ajavahemik 5.–8. maini 2005 võiks olla liikmesriikides põhiseaduse referendumi 
korraldamiseks või parlamendis ratifitseerimiseks sobilik, kuna sel perioodil oleks 
sümboolne väärtus nii meie kontinendi rahu kui Euroopa integratsiooni seisukohast;

4. on arvamusel, et ratifitseerimine liikmesriikides peaks olema lõpule jõudnud 2006. aasta 
juuniks;

5. peab oluliseks põhiseaduse projekti Euroopa dimensiooni esiplaanile asetamist riiklikes 
ratifitseerimismenetlustes, et tugevdada kogu liidus ühist teadlikkust kodanike ühendusest;

6. kutsub nõukogu ja Euroopa Komisjoni üles koostama sobivat kampaania kava ning 
kommunikatsioonistrateegiat, teatab valmisolekust aidata kaasa selle strateegia 
koostamisele;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 
                                               
1 Dokument CIG 87/04.
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Komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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Euroopa Parlamendi 12. jaanuari 2005. aasta resolutsioon Euroopa põhiseaduse lepingu 
kohta (2004/2129(INI)) – Raportöörid: Íñigo Méndez De Vigo ja Richard Corbett 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut (edaspidi "põhiseadus");

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, mida on 
muudetud Ühtse Euroopa Aktiga ning Maastrichti, Amsterdami ja Nice'i lepingutega;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat1;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu Laekeni deklaratsiooni2;

– võttes arvesse oma resolutsioone3, mis sillutasid teed Euroopa põhiseadusele;

– võttes arvesse oma resolutsioone, mis valmistasid ette varasemaid valitsustevahelisi 

                                               
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
2 Euroopa Ülemkogu Laekeni kohtumine, Laekeni deklaratsioon liidu tuleviku kohta, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 14.2.1984 resolutsioon Euroopa Liidu lepingu eelnõu kohta (EÜT C 77, 19.3.1984, lk 53, raportöör: 

Altiero Spinelli, 1-1200/1983).
11.7.1990 resolutsioon Euroopa Parlamendi suuniste kohta seoses Euroopa Liidu põhiseaduse 
eelnõuga (EÜT C 231, 17.9.1990, lk 91, raportöör: Emilio Colombo, A3-0165/1990).
12.12.1990 resolutsioon Euroopa Liidu põhiseaduslike aluste kohta (EÜT C 19, 28.1.1991, lk 65, 
raportöör: Emilio Colombo, A3-0301/1990);
10.2.1994 resolutsioon Euroopa Liidu põhiseaduse kohta (EÜT C 61, 28.2.1994, lk 155, raportöör: 
Fernand Herman, A3-0064/1994).
25.10.2000 resolutsioon asutamislepingute põhiseaduslikuks muutmise kohta (EÜT C 197, 
12.7.2001, lk 186, raportöör: Olivier Duhamel, A5-0289/2000).
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konverentse1 ning oma resolutsioone, milles hinnati nende konverentside tulemusi2;
– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud, mille Euroopa konvent võttis 

konsensusega vastu 13. juunil ja 10. juulil 2003. aastal, samuti oma resolutsioone3, millega 
valmistati ette konvendi tööd ning milles anti hiljem sellele hinnang;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi palvel1 regioonide komitee 17. novembril 20042 ja 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee 28. oktoobril 20043 esitatud arvamusi põhiseaduse 
kohta;

                                               
1 14.3.1990 resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kohta seoses Euroopa Parlamendi Euroopa 

Liidu strateegiaga (EÜT C 96, 17.4.1990, lk 114, raportöör: David Martin, A3-0047/1990).
11.7.1990 resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kohta seoses Euroopa Parlamendi Euroopa 
Liidu strateegiaga (EÜT C 231, 17.9.1990, lk 97, raportöör: David Martin, A3-0166/1990).
22.11.1990 resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kohta seoses Euroopa Parlamendi Euroopa 
Liidu strateegiaga (EÜT C 324, 24.12.1990, lk 219, raportöör: David Martin, A3-0270/1990).
22.11.1990 resolutsioon, mis väljendab Euroopa Parlamendi arvamust majandus- ja rahaliidu ning 
poliitilise liidu teemaliste valitsustevaheliste konverentside kokkukutsumise kohta (EÜT C 324, 
24.12.1990, lk 238, raportöör: David Martin, A3-0281/1990).
17.5.1995 resolutsioon Euroopa Liidu lepingu toimimise kohta 1996. aasta valitsustevahelise 
konverentsi perspektiivis – liidu rakendamine ja arendamine (EÜT C 151, 19.6.1995, lk 56, 
raportöörid: Jean-Louis Bourlanges ja David Martin, A4-0102/1995).
13.3.1996 resolutsioon, mis väljendab (i) Euroopa Parlamendi arvamust valitsustevahelise 
konverentsi kokkukutsumise kohta ning (ii) hinnangut analüüsirühma tööle ja Euroopa Parlamendi 
poliitiliste prioriteetide täpsustust seoses valitsustevahelise konverentsiga (EÜT C 96, 1.4.1996, lk 
77, raportöörid: Raymonde Dury ja Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996).
18.11.1999 resolutsioon asutamislepingute reformimise ettevalmistamise ja järgmise 
valitsustevahelise konverentsi kohta (EÜT C 189, 7.7.2000, lk 222, raportöörid: Giorgos 
Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, A5-0058/1999).
3.2.2000 resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta (EÜT C 309, 
27.10.2000, lk 85, raportöörid: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, A5-0018/2000).
16.3.2000 resolutsioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostamise kohta (EÜT C 377, 29.12.2000, 
lk 329, raportöörid: Andrew Duff ja Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000).
13.4.2000 resolutsioon, mis sisaldab Euroopa Parlamendi ettepanekuid valitsustevahelisele 
konverentsile (EÜT C 40, 7.2.2001, lk 409, raportöörid: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, A5-
0086/2000).

2 16.1.1986 resolutsioon Euroopa Parlamendi seisukoha kohta 16. ja 17. detsembri 1985. aasta 
valitsustevahelisel konverentsil heaks kiidetud Ühtse Akti kohta (EÜT C 36, 17.2.1986, lk 144, 
raportöör: Altiero Spinelli, A2-0199/1985).
11.12.1986 resolutsioon Ühtse Euroopa Akti kohta (EÜT C 7, 12.1.1987, lk 105, raportöör: Luis 
Planas Puchades, A2-0169/1986).
7.4.1992 resolutsioon valitsustevahelise konverentsi tulemuste kohta (EÜT C 125, 18.5.1992, lk 81, 
raportöörid: David Martin ja Fernand Herman, A3-0123/1992).
19.11.1997 resolutsioon Amsterdami lepingu kohta (EÜT C 371, 8.12.1997, lk 99, raportöörid: Iñigo 
Méndez de Vigo ja Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997).
31.5.2001 resolutsioon Nice'i lepingu ja Euroopa Liidu tuleviku kohta (EÜT C 47 E, 21.2.2002, lk 
108, raportöörid: Iñigo Méndez de Vigo ja António José Seguro, A5-0168/2001).

3 29.11.2001 resolutsioon põhiseadusliku protsessi ja liidu tuleviku kohta (EÜT C 153 E, 27.6.2002, lk 
310, raportöörid: Jo Leinen ja Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001).
24.9.2003 resolutsioon Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu kohta ning Euroopa Parlamendi 
arvamus valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta (ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 255, 
raportöörid: José María Gil-Robles Gil-Delgado ja Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).
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– võttes arvesse piirkondlike ühenduste, ühiskondlike partnerite ja kodanikuühiskonna 
ühenduste poolt 25. novembri 2004 avalikul kuulamisel väljendatud seisukohti;

– võttes arvesse oma kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning välisasjade komisjoni, arengukomisjoni, 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, 
tööstuse-, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 
põllumajanduskomisjoni, kalanduskomisjoni, õigusasjade komisjoni, kodanike õiguste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A6–0070/2004),

ning arvestades, et

A. Euroopa Liidul on tema ajaloo jooksul olnud oluline roll pidevalt laieneva rahul ja jõukusel, 
demokraatial ja vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajaneva ala loomisel;

B. põhiseadus ühendab need saavutused ning toob kaasa uuendusi, mis on vajalikud, et 
säilitada ja tõhustada kahekümne viie ja potentsiaalselt enama liikmesriigiga liidu 
suutlikkust tegutseda tõhusalt nii liidu siseselt kui ka väliselt;

C. Euroopa Parlamendi poolt tema esimesest otsevalimisest alates põhiseaduseni jõudmiseks 
tehtud jõupingutusi kroonis konvendi edukas töö, mille käigus koostati põhiseaduse eelnõu 
demokraatlikul, esinduslikul ja läbipaistval meetodil, mis on täielikult tõestanud oma 
efektiivsust, ning kus võeti arvesse Euroopa kodanike panust, saavutades kokkuleppe, mida 
valitsustevaheline konverents sisuliselt ei muutnud;

D. põhiseadusest kui kompromissist, mis pidi olema kõikidele liikmesriikidele vastuvõetav, 
jäeti paratamatult välja mõned Euroopa Parlamendi ja konvendi ettepanekud, mis nende 
autorite arvates oleksid liitu veelgi edasi viinud ja millest paljud jäävad ka tulevikus 
võimalikuks;

E. põhiseaduse heakskiitmine Euroopa Liidu kõikide liikmeriikide valitsuste poolt näitab, et 
kõik valitud valitsused peavad seda kompromissi aluseks, millele tuginedes nad soovivad 
tulevikus koostööd teha ning mis nõuab neilt kõigilt maksimaalset poliitilist pühendumist, et 
tagada selle ratifitseerimine 1. novembriks 2006;

F. põhiseaduse kohta on avaliku arutelu käigus esitatud kriitikat, mis ei vasta selle sätete 
tegelikule sisule ja õiguslikele tagajärgedele, sest põhiseadus ei vii tsentraliseeritud 
superriigi loomisele ning tugevdab, mitte ei nõrgenda liidu sotsiaalset mõõdet, eiramata 
Euroopa ajaloolisi ja vaimseid juuri, kuna selles viidatakse Euroopa kultuurilisele, 
religioossele ja humanistlikule pärandile;

                                                                                                                                                           
1 Punktid 8.2 ja 8.3, P6_PV(2004)09-14.
2 CdR 354/2003 (lõplik), Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
3 CESE 1416/2004, Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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1. teeb järelduse, et tervikuna on põhiseadus hea kompromiss ning väga suur edasiminek 
olemasolevatest asutamislepingutest, mis selle rakendamise järel toob ilmset kasu 
kodanikele (ning Euroopa Parlamendile ja riikide parlamentidele, kui nende demokraatlikule 
esindusele), liikmesriikidele (sealhulgas nende piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele) 
ja Euroopa Liidu institutsioonide efektiivsele toimimisele ning seega kogu liidule tervikuna,

Liidu olemuse ja eesmärkide suurem selgus

2. tervitab asjaolu, et põhiseaduse eelnõu annab kodanikele suurema selguse liidu olemuse ja 
eesmärkide ning liidu ja liikmesriikide vaheliste suhete osas, eelkõige sellega, et:

a) Euroopa lepingute keerukas kogum asendatakse üheainsa kergemini loetava 
dokumendiga, milles sõnastatakse liidu eesmärgid, volitused ja nende piirid, liidu 
poliitika vahendid ja institutsioonid;

b) kinnitatakse liidu topeltlegitiimsust, samuti selgitatakse, et tegemist on riikide ja 
kodanike liiduga;

c) väljendatakse selgesõnaliselt ja laiendatakse kõikidele liikmesriikidele ühiste 
väärtuste kaanonit, millel liit põhineb ja mis loob tugeva sideme liidu kodanike 
vahel;

d) selgitatakse ja määratletakse paremini liidu eesmärgid ning liidu tegevust ja suhteid 
liikmesriikidega reguleerivad põhimõtted;

e) kinnitatakse majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust liidu 
eesmärgina;

f) kehtestatakse üldiselt kohaldatavad uued sätted, mis käsitlevad tööhõive kõrget taset, 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist, igasuguse diskrimineerimise 
kaotamist, võitlust sotsiaalse tõrjutuse vastu ja sotsiaalse õigluse ning kaitse 
edendamist, hariduse, koolituse ja tervise kõrge taseme edendamist, tarbijakaitset, 
säästva arengu edendamist ja üldist huvi pakkuvate teenuste tagamist;

g) lõpeb Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu segiajamine, sest Euroopa Liit muutub 
üheks juriidiliseks isikuks ja struktuuriks;

h) lihtsustatakse Euroopa õigusakte ning nende terminoloogia muutub arusaadavama 
sõnavara kasutamise kaudu selgemaks: senised eri liiki õigusaktid (määrused, 
direktiivid, otsused, raamotsused jne) asendatakse Euroopa seaduste ja Euroopa 
raamseadustega;

i) nähakse ette tagatised, et liit ei muutu mitte kunagi tsentraliseeritud kõikvõimsaks 
"superriigiks":

– tugev rõhuasetus "ühinenud mitmekesisuses" Euroopale omasele 
detsentraliseeritusele;
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– kohustus austada liikmesriikide "rahvuslikku identiteeti, mis on omane nende 
poliitilistele ja põhiseaduslikele põhistruktuuridele, sealhulgas piirkondlikule 
ja kohalikule omavalitsusele";

– pädevuse omistamise (mille kohaselt kuulub liidule ainult see pädevuses, 
mille liikmesriigid on talle omistanud), subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtted;

– liikmesriikide osalemine liidu otsustamissüsteemis ning selle muutmisele 
nõusoleku andmine;

j) põhiseaduses sätestatud liidu sümbolid suurendavad teadlikkust liidu 
institutsioonidest ja nende tegevusest;

k) liikmesriikidevahelise solidaarsuse klausel annab kodanikele võimaluse arvestada 
terroristlike rünnakute, loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste korral 
kõikide liikmesriikide toetusega;

Suurem tõhusus ja tugevam roll maailmas

3. tervitab asjaolu, et põhiseaduse jõustudes saavad liidu institutsioonid täita oma ülesandeid 
tõhusamalt, eelkõige järgmistel põhjustel:

a) märkimisväärselt on suurenenud nende valdkondade arv, mille puhul nõukogus 
kohtuvad valitsused võtavad otsuseid vastu kvalifitseeritud häälteenamusega 
ühehäälsuse asemel, mis on väga oluline tegur, et kahekümne viie liikmesriigiga liit 
funktsioneeriks vetodega takistamata;

b) Euroopa Ülemkogu eesistumisperiood kestab kaks ja pool aastat senise kuuekuulise 
roteeruva eesistumise asemel;

c) komisjoni liikmete arv väheneb alates 2014. aastast ning põhineb liikmesriikide 
vahelisel võrdsel rotatsioonil;

d) liidu nähtavus ja suutlikkus tegutseda globaalsel tasandil paranevad 
märkimisväärselt:

– Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja ning välissuhete volinik – kaks 
ametikohta, mis põhjustavad dubleerimist ja segiminekut – liidetakse ühtseks 
Euroopa Liidu välisministriks, kes on ühtlasi komisjoni asepresident ja 
välisasjade nõukogu eesistuja ning võtab liidu nimel sõna küsimustes, milles 
liidul on ühine seisukoht;

– välisministri alluvuses hakkab tegutsema ühtne välisteenistus, mis seotakse 
võimalikult tihedalt komisjoniga ja mis peab viima Euroopa kui ühenduse 
tugevnemiseni;



DV\779820ET.doc 31/369 PE423.766v01-00

ET

– varem Euroopa Ühendusele kuulunud juriidilise isiku staatuse omistamine 
liidule suurendab liidu võimet tegutseda rahvusvaheliste suhete raames ja olla 
rahvusvaheliste lepingute pooleks;

– tugevdatakse liidu suutlikkust arendada välja julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
ühiseid struktuure, tagades samas vajaliku paindlikkuse, mis võimaldab võtta 
arvesse liikmesriikide erinevat lähenemisviisi nendes küsimustes;

e) liidu õigusaktide ning nende vastuvõtmiseks kasutatavate menetluste arv väheneb; 
seadusandlikud ja täidesaatvad aktid muutuvad selgemalt eristatavaks;

f) justiits- ja siseasjade valdkonnas suureneb menetluste tõhusus, mis võimaldab 
saavutada edasiminekut justiits-, julgeoleku- ja sisserände küsimustes;

g) mitmetes muudes küsimustes muutub lihtsamaks tulemusliku ühenduse meetodi 
rakendamine niipea, kui selleks on olemas ühine poliitiline tahe;

h) suurenevad võimalused paindlike kokkulepete sõlmimiseks juhul, kui kõik 
liikmesriigid ei soovi või ei suuda teatud poliitikat üheaegselt rakendada;

Suurem demokraatlik vastutus

4. tervitab asjaolu, et kodanikud saavad Euroopa Liidu tegevuse üle suurema kontrolli suurema 
demokraatliku vastutuse kaudu, eelkõige tänu järgmistele edasiminekutele:

a) kõik Euroopa Liidu õigusaktid läbivad enne vastuvõtmist kontrolli riikide 
parlamentides ning need, kui vähesed erandid välja arvata, esitatakse 
heakskiitmiseks nii riikide valitsustele (nõukogus) kui ka otse valitud Euroopa 
Parlamendile – sellisel tasemel parlamentaarset kontrolli ei ole üheski teises 
riigiüleses ega rahvusvahelises struktuuris;

b) riikide parlamendid saavad kõik Euroopa Liidu ettepanekud kätte piisavalt varakult, 
et arutada neid oma ministritega enne seisukoha võtmist nõukogus ja saavad samuti 
õiguse eelnõule vastuväiteid esitada, kui nad leiavad, et see väljub Euroopa Liidu 
volituste piirest;

c) reeglina otsustab Euroopa Parlament liidu õigusaktide üle nõukoguga samaväärsena;

d) komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament, luues sel moel seose Euroopa 
valimiste tulemusega;

e) Liidu välisminister, kelle Euroopa Ülemkogu määrab kokkuleppel komisjoni 
presidendiga, vastutab nii Euroopa Parlamendi kui ka Euroopa Ülemkogu ees;

f) uue eelarvemenetluse kohaselt on eranditult kõikidele Euroopa Liidu kulutustele vaja 
nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi heakskiitu, allutades sellega kõik kulutused 
täielikule demokraatlikule kontrollile;
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g) komisjonile delegeeritud seadusandlike volituste täitmine allub nii Euroopa 
Parlamendi kui ka nõukogu kontrollile, mistõttu mõlemad institutsioonid võivad 
tagasi kutsuda komisjoni otsuseid, millega nad ei nõustu;

h) liidu asutused, eelkõige Europol, alluvad suuremale parlamentaarsele järelevalvele;

i) liidu õigusaktide arutamise ja vastuvõtmisega seotud nõukogu kohtumised on 
avalikud;

j) tugevdatakse regioonide komitee rolli;

k) põhiseaduse tulevaste muutmiste osas on ettepanekute esitamise õigus ka Euroopa 
Parlamendil ning kõik põhiseaduse muutmise ettepanekud tuleb läbi vaadata 
konvendis, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament nõustub, et see ei ole vajalik;

Rohkem õigusi kodanikele

5. tervitab asjaolu, et järgmiste edusammude tulemusena tugevdatakse kodanike õigusi:

a) ELi põhiõiguste harta integreerimine põhiseadusese II osasse, mis tähendab, et 
kõikide Euroopa Liidu õigusaktide sätted ning kogu EL institutsioonide tegevus või 
ELi õigusel tuginev tegevus peavad olema nende normidega kooskõlas;

b) liit peab ühinema Euroopa inimõiguste konventsiooniga, allutades seega liidu tema 
liikmesriikidega samaväärsele välisele järelevalvele;

c) uued sätted lihtsustavad kodanike, ühiskondlike partnerite, esindusühenduste ja 
kodanikuühiskonna osalemist liidu aruteludel;

d) Euroopa kodanikualgatuse sisseviimine põhiseadusesse võimaldab kodanikel esitada 
ettepanekuid küsimustes, milles nad peavad põhiseaduse rakendamiseks vajalikuks 
liidu õigusakti vastuvõtmist;

e) paraneb üksikisikute juurdepääs õiguskaitsele seoses Euroopa Liidu õigusega;

Järeldused

6. kiidab põhiseaduse lepingu heaks ja toetab täielikult selle ratifitseerimist;

7. usub, et käesolev põhiseadus tagab Euroopa Liidu tulevasele arengule stabiilse ja 
vastupidava raamistiku, mis võimaldab liidu edasist laienemist, tagades samas mehhanismid 
vajadusel põhiseaduse muutmiseks;

8. väljendab oma tahet kasutada talle põhiseadusega antavat uut algatusõigust, et esitada sellele 
parandusettepanekuid;

9. loodab, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid suudavad põhiseaduse ratifitseerida 2006. aasta 
keskpaigaks;
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10. kordab oma nõudmist teha võimalikult suuri jõupingutusi, et teavitada Euroopa kodanikke 
selgelt ja objektiivselt põhiseaduse sisust; kutsub seetõttu Euroopa institutsioone ja 
liikmesriike põhiseaduse lepingu teksti (tervikliku või kokkuvõtva versiooni) kodanikele 
edastamisel tegema selget vahet osadel, mis kehtivad juba praeguste lepingute alusel, ning 
põhiseadusega sisseviidavatel uutel sätetel, eesmärgiga üldsust harida ja anda teavet 
arutelude tarvis; kutsub neid ühtlasi üles tunnustama kodanikuühiskonna organisatsioonide 
rolli ratifitseerimist käsitlevates aruteludes ning andma piisavalt toetust, võimaldamaks 
sellistel organisatsioonidel kaasata oma toetajaskonda nimetatud aruteludesse kõikjal ELis, 
et edendada kodanike aktiivset osalemist ratifitseerimist käsitlevates aruteludes;

o
o   o

11. teeb oma presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja põhiseaduskomisjoni 
raport liikmesriikide parlamentidele, nõukogule, komisjonile ja Euroopa konvendi endistele 
liikmetele ning tagada, et Euroopa Parlamendi teenistused, sealhulgas välisbürood, annaksid 
küllaldast teavet nii põhiseaduse kui ka Euroopa Parlamendi seisukoha kohta selle suhtes.
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Euroopa Parlamendi 26. mai 2005. aasta resolutsioon Euroopa Liidu välisteenistuse 
institutsiooniliste aspektide kohta (B6-0320/2005)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse liikmesriikide valitsuste esindajate konverentsi deklaratsiooni nr 24 Euroopa 
põhiseaduse lepingu artikli III-296 kohta, mis on lisatud Euroopa põhiseaduse lepingut 
käsitleva valitsustevahelise konverentsi 29. oktoobril 2004 allkirjastatud lõppaktile1;

– võttes arvesse 16. ja 17. detsembri. 2004. aasta Euroopa Ülemkogu lõppjäreldusi, eriti 
punkte 71–73;

– võttes arvesse oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Euroopa põhiseaduse lepingu 
kohta2, eriti selle lõike 3 punkti d;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjonis 15. märtsil 2005. aastal toimunud kuulamist;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni poolt komisjonile esitatud suuliselt vastatavat küsimust 
Euroopa Liidu välisteenistuse institutsiooniliste aspektide kohta (dokument O-0054/05);

– võttes arvesse 11. mail 2005. aastal komisjoni nimel antud selgitavat vastust ning sellele 
järgnenud arutelu;

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades et tulevase Euroopa Liidu välisteenistuse (edaspidi "ELV") ülesehitusel on 
märkimisväärne roll liidu välissuhete ühtlasemaks, nähtavamaks ja tõhusamaks muutmisel;

B. arvestades, et nõukogu peasekretär ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjon esitavad 2005. aasta juunis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel ühise aruande 
ELV ettevalmistamisel tehtud edusammude kohta;

C. arvestades, et Euroopa Parlament ja komisjon peaksid võimalikult kiiresti kokkuleppele 
jõudma teatud ELV ülesehitust puudutavates põhimõttelistes küsimustes,

1. tuletab komisjonile meelde, et ELV loomise otsus on võimalik ainult komisjoni nõusolekul, 
ning nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks ELV ettevalmistamisel kogu oma 
institutsioonilist kaalu, et säilitada ja edasi arendada ühenduse mudelit välissuhetes;

2. on veendunud, et selleks tuleb ELV organisatoorselt, halduslikult ja eelarveliselt ühendada 
komisjoni talitustega, kuna välisministri (kes on ühtlasi komisjoni asepresident) 
juhtimisvolitused tagavad, et ELV lähtub "traditsioonilise" välispoliitika valdkonnas (ÜVJP 
ja ÜJKP) nõukogu otsustest, nagu tuleneb ka põhiseadusest, ning ühenduse välissuhete 
valdkonnas volinike kolleegiumi otsustest;

                                               
1 ELT C 310, 16.12.2004, lk 420.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0004.
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3. nõuab tungivalt, et kooskõlas põhiseaduse sätete põhimõtete ja eesmärkidega ning 
põhiseadusliku konvendi nõupidamiste vaimus nõuaks komisjon tulevaste ettepanekute 
esitamisel järgmiste põhimõtete järgimist:

a) ELV personal peaks koosnema tasakaalustatud ja asjakohases proportsioonis 
komisjoni, nõukogu peasekretariaadi ja liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste ametnikest;

b) ELV ülesehitus peaks tagama liidu ühtse käitumise välissuhetes; eriti tuleks 
ELVsse üle viia need üksused, mis tegelevad ÜVJP küsimustega kitsamas 
tähenduses, ja ametnikud, kes töötavad delegatsioonides juhtivatel kohtadel;

c) kõikidelt komisjoni peadirektoraatidelt ei ole vaja võtta välissuhetealast 
pädevust; Euroopa Ülemkogule esitatav vahearuanne peaks pakkuma 
asjaomastele teenistustele (kaubanduse, arengu ja laienemise 
peadirektoraadid, koostööamet Europe Aid, humanitaarabi amet ning 
majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi välissuhetega tegelevad 
asjaomased teenistused) ainese aruteluks;

d) kolmandates riikides asuvad komisjoni delegatsioonid ja nõukogu sidebürood 
tuleks ühendada "liidu saatkondadeks" ning neid peaksid juhtima ELV 
ametnikud, kes alluvad välisministri korraldustele ja järelevalvele, kuid 
kuuluvad halduslikult komisjoni talitustesse; see aga ei välista, et nende 
delegatsioonide erialanõustajad lähetatakse komisjoni või Euroopa 
Parlamendi teistest peadirektoraatidest;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2006. aasta resolutsioon järelemõtlemisaja kohta: Euroopa 
Liitu käsitleva arutelu hindamise struktuur, teemad ja kontekst (2005/2146(INI)) –
Raportöörid: Andrew Duff ja Johannes Voggenhuber

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Nice’i lepingut;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Euroopa 
põhiseaduse lepingu kohta;1

– võttes arvesse riigipeade ja valitsusjuhtide 18. juuni 2005. aasta deklaratsiooni Euroopa 
põhiseaduse lepingu ratifitseerimise kohta, Euroopa Ülemkogu, 16.–17. juuni 2005;

– võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingut;

– võttes arvesse järelemõtlemisaega käsitlevaid arvamusi, mille Regioonide Komitee esitas 
13. oktoobril 20052 ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas 26. oktoobril 20053

Euroopa Parlamendi palvel;4

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumise otsuseid;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning väliskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust 
(A6-0414/2005),

A. arvestades, et Euroopa Liidu 25 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid allkirjastasid 29. 
oktoobril 2004 Euroopa põhiseaduse lepingu ning et Euroopa Ülemkogu kinnitas seda taas 
oma 18. juuni 2005. aasta deklaratsioonis;

B. arvestades, et põhiseaduse töötas välja Euroopa Liidu tuleviku konvent, mis varasema uute 
lepingute ettevalmistamise korraga võrreldes saavutas avatuse, pluralismi ja demokraatliku 
legitiimsuse uue taseme;

C. arvestades, et Euroopa Parlament kiitis põhiseaduse oma 12. jaanuari 2005. aasta 
resolutsioonis rohkem kui kahe kolmandiku häälteenamusega heaks kui “hea kompromissi 

                                               
1 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.
2 CdR 250/2005 lõplik, ELTs seni avaldamata.
3 CESE 1249/2005, ELTs seni avaldamata.
4 Punktid 9.1 ja 9.2, P6_PV(2005)09-06.
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ja tohutu edasimineku, võrreldes olemasolevate asutamislepingutega, ... [mis] annab 
Euroopa Liidu tulevasele arengule stabiilse ja püsiva raamistiku, mis võimaldab liidu edasist 
laienemist, tagades samas mehhanismid põhiseaduse muutmiseks vajaduse korral";

D. arvestades, et Euroopa põhiseaduse lepinguga võimaldatavad reformid peaksid plaanide 
kohaselt aitama toime tulla muuhulgas liidu 1. mail 2004. aastal toimunud laienemise 
tagajärgedega ning kui põhiseadust ei ratifitseerita, satub ohtu nii selle kui ka tulevaste 
laienemiste edu;

E. arvestades, et senini on enamikku liidu liikmesriikidest esindavad kolmteist liikmesriiki1
ratifitseerinud põhiseaduse vastavalt oma põhiseadustest tulenevatele nõuetele – näiteks 
Hispaanias ja Luksemburgis referendumi abil;

F. arvestades, et Prantsusmaa ja Madalmaad keeldusid vastavalt 29. mail ja 1. juunil 2005 
peetud referendumite järel põhiseadust ratifitseerimast – selle tulemusena on 
ratifitseerimisprotsess seiskunud enamikus ülejäänud kümnes liikmesriigis;

G. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikkel 48 sätestab, et põhiseadus jõustub ainult juhul 
ja siis, kui kõik liikmesriigid selle ratifitseerivad;

H. arvestades, et Euroopa põhiseaduse lepingule lisatud deklaratsioonis 30 on öeldud, et “kui 
kaks aastat pärast Euroopa põhiseaduse lepingule allkirjutamist on neli viiendikku 
liikmesriikidest selle ratifitseerinud, kuid ühel või mitmel liikmesriigil on ratifitseerimisel 
tekkinud raskusi, arutab küsimust Euroopa Ülemkogu”;

I. arvestades, et on vaja austada nii neid liikmesriike ja nende elanikke, kes on põhiseaduse 
ratifitseerinud, kui ka neid, kes ei ole seda teinud, ning analüüsida hoolikalt Prantsusmaa ja 
Madalmaade eitava vastuse põhjuseid;

J. arvestades, et ei-hääled tunduvad olevat pigem lahkarvamuse väljendamine liidu praeguse 
olukorra suhtes kui konkreetne vastuseis põhiseaduse reformidele, aga paradoksaalselt on ei-
häälte tulemus praeguse olukorra säilitamine ning reformi tõkestamine;

K. arvestades, et Euroopa Ülemkogu kinnitas seda analüüsi, võttes oma 18. juuni 2005. aasta 
deklaratsioonis seisukoha, et “need tulemused ei sea kahtluse alla kodanike seotust Euroopa 
ülesehitamisega”, vaid et “kodanikud on sellest hoolimata väljendanud muresid ja 
probleeme, mida tuleb arvesse võtta”; seega otsustas Euroopa Ülemkogu 
“järelemõtlemisajal ... võimaldada laialdast arutelu, mis toimuks kõigis meie riikides ning 
kaasaks kodanikke, kodanikuühiskonda, sotsiaalpartnereid, riikide parlamente ja parteisid”; 
valitsusjuhid leppisid kokku, et 2006. aasta esimesel poolel “annavad nad riiklikele 
aruteludele üldise hinnangu ning lepivad kokku, kuidas jätkata”;

L. arvestades, et selles deklaratsioonis teatasid valitsusjuhid, et ratifitseerimisprotsess võib 
jätkuda, ning samuti leppisid kokku, et põhiseaduse jõustumise algset ajakava (1. november 
2006) pikendatakse;

                                               
1 Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Austria, 

Sloveenia, Slovakkia.
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M. arvestades, et samas ei andnud Euroopa Ülemkogu järelemõtlemisperioodile selget sihti ega 
määratlenud ei meetodeid ega raamistikku selle arutelu kohta järelduste tegemiseks ning on 
sellest peale näidanud üles nii poliitilise tahte puudumist kui suutmatust ergutada ja juhtida 
Euroopa dialoogi;

N. arvestades, et 2005. aasta detsembris tegi Euroopa Ülemkogu komisjonile ülesandeks anda
"täielik ja kõikehõlmav ülevaade ELi kulutuste, sealhulgas ühise põllumajanduspoliitika, 
ning ELi vahendite, sealhulgas Ühendkuningriigi tagasimakse, kõikide aspektide kohta" 
2008–2009;

O. arvestades, et järelemõtlemisperiood on alanud aruteludega pigem konteksti kui teksti üle 
sellistel teemadel nagu Euroopa sotsiaalmudeli tulevik, Euroopa majanduse väljavaated, 
laienemise kiirus, keskmise tähtajaga eelarve ja ühtne turg kõigi teenuste puhul, nii et kõik 
teemad on silmatorkavalt rõhutatud;

P. arvestades, et komisjon on avaldanud oma panuse järelemõtlemisperioodi eesmärgiga 
taastada avalikkuse usaldus Euroopa Liidu vastu, toetades riiklikke arutelusid ja edendades 
algatusi liidu tasandil, aga see ei tohiks takistada kõiki Euroopa poliitilisi institutsioone 
tegemast ühiseid jõupingutusi või kasutamast juhtimisstiili, mille puhul võetakse tõsiselt 
põhiseaduse tähtsust ja nende eeltingimuste poliitilist reaalsust, millest sõltub selle edu;

Q. arvestades, et siseriiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi kohustuseks on 
järelemõtlemisperioodi ajal täita oma rolli, eriti ühiste parlamentaarsete foorumite rea 
kaudu, mis “ergutavad, suunavad ja sünteesivad” Euroopa dialoogi1,

1. arvestades, et kinnitab veel kord oma veendumust, et Nice’i leping ei ole Euroopa 
integratsiooniprotsessi jätkumiseks elujõuline alus;

2. kinnitab oma kohustust saavutada põhiseaduse osas liigselt viivitamata kokkulepe, mis 
tugevdab parlamentaarset demokraatiat, läbipaistvust ja õigusriiki, tugevdab põhiõigusi, 
arendab kodanikutunnet ja parandab laienenud liidu võimet toimida tõhusalt nii oma piiride 
sees kui nendest väljaspool; kardab, et ilma kokkuleppeta põhiseaduse osas ei ole liidul 
võimalik oodata oma kodanikelt toetust, säilitada integreerumise hoogu ega saada 
maailmaasjades usaldusväärseks partneriks; tuletab meelde oma toetust Euroopa 
põhiseaduse lepingule, millega need eesmärgid saavutada; kutsub ka Euroopa Ülemkogu 
üles juunis 2006 pühalikult teatama samast kohustusest saavutada põhiseaduse osas 
kokkulepe Euroopa tuleviku kohta;

3. tunnistab, et põhiseaduse ratifitseerimine on praeguseks takerdunud raskustesse, mis võivad 
osutuda ületamatuteks, kui ei võeta meetmeid, et tulla vastu Prantsusmaal, Madalmaades ja 
mujal väljendatud muredele;

4. rõhutab, et liitu ei ole pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist võimalik Nice’i lepingu alusel 
rohkem laiendada;

                                               
1 COSACi XXXIV koosolek, 10.–11. oktoober 2005.
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5. tuletab meelde, et poliitilised probleemid ja institutsionaalne nõrkus, millega tegelemiseks 
konvent loodi, jätkuvad – ja õigupoolest süvenevad –, juhul kui ja kuni ei jõustata Euroopa 
põhiseaduse lepingus kätketud reforme;

6. märgib, et paljud väljendatud mured seostuvad rohkem konteksti üldiste ja konkreetsete 
probleemidega kui teksti endaga; arvab, et kui selliste küsimuste puhul saavutatakse edu, 
muudab see kergemaks teksti puudutavate lahenduste leidmise;

7. on vastu ettepanekutele asutada teatud liikmesriikide tuumikrühmad sel ajal, kui 
põhiseadusega seotud protsess on alles käimas; taunib igasuguseid soovitusi, et väljaspool 
ELi süsteemi võiks luua teatud liikmesriikide liite; tuletab meelde, et tõhustatud koostöö 
peab soodustama liidu eesmärkide saavutamist, kaitsma selle huve ja tugevdama selle 
integratsiooniprotsessi ning olema alati avatud kõikidele liikmesriikidele; rõhutab lisaks, et 
niisuguse koostöö võimalik loomine ei tohiks toimuda nende jõupingutuste arvelt, mille 
eesmärk on põhjendamatu viivituseta jõuda Euroopa Liidu põhiseaduseni;

8. hoiatab, et põhiseaduse valikulisel rakendamisel põhinev strateegia võib hävitada 
konsensuse, tänu millele saavutati tasakaal institutsioonide ja liikmesriikide vahel, 
süvendades sellega usalduskriisi;

9. märgib, et selles etapis saab alustada vaid piiratud arvu demokraatlikke reforme 
asutamislepingut muutmata, vaadates läbi ainult kodukorra või institutsioonidevahelise 
kokkuleppe – näiteks nõukogu õigusloome läbipaistvus, kodanikualgatuse vormi 
kasutuselevõtt, komiteemenetluse täiustamine, üleminekuklauslite täielik kasutamine 
justiits- ja siseasjades ning kõigi riikide parlamentide veel rangem kontroll valitsuste 
tegevuse üle ELi asjades;

10. teeb ettepaneku kasutada praegust järelemõtlemisperioodi põhiseaduse projekti 
taasalustamiseks ulatusliku avaliku arutelu põhjal Euroopa integratsiooni tuleviku üle; 
otsustab, et käesolev Euroopa dialoog – mille tulemustesse ei peaks eelarvamusega suhtuma 
– peaks selgitama, süvendama ja demokratiseerima põhiseadust puudutavat konsensust, 
vastama kriitikale ning leidma lahendusi seal, kus ootused on jäänud täitmata;

11. tervitab uue ulatusliku arutelu algust liidu poliitika suuna üle, aga rõhutab, et see peab 
toimuma põhiseaduse kriisist ülesaamise kontekstis ning et poliitikat puudutavad 
ettekirjutused ELi tasemel peavad olema otseselt seotud ELi institutsioonide reeglite, 
volituste ja menetlustega, samuti liikmesriikide poolt ELile antud pädevustega ning peaksid 
tuvastama küsimused, mis on ühised kogu Euroopas; 

12. soovitab, et see uus dialoog, mida peaks vaatlema võimalusena edendada Euroopa 
demokraatiat, tuleks korraldada ja koordineerida kogu liidus, see peaks olema üles ehitatud 
ühiste teemade kaupa realistlike etappidena vastavalt kokkulepitud hindamisraamistikule ja 
kavandatud selliselt, et see viiks otsustavate poliitiliste valikuteni;

13. nõuab kindlalt, et nii Euroopa kui riiklikud raamistikud hõlmaksid avalikku arutelu; hoiatab, 
et kitsalt keskendunud riigisisesed arutelud ei suuda rahvuslikke stereotüüpe oluliselt muuta 
ja et pealesunnitud, poliitiliste eesmärkideta dialoog muutub ebamääraseks, koguni 
mõttelagedaks, põhjustades seetõttu Euroopa kodanike kasvavat rahulolematust;
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14. teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament ja siseriiklikud parlamendid korraldaksid ühiselt
konverentse(" parlamentaarseid foorumeid"), et ergutada arutelu ja samm-sammult 
kujundada vajalikke poliitilisi järeldusi; kutsub ka teisi ELi institutsioone foorumitesse 
panustama;

15. tunnistab põhiseaduse projekti teise tagasilöögi vältimise olulist tähtsust Euroopa Liidu ja 
eelkõige parlamendi jaoks; võtab endale seetõttu kohustuse mängida koos siseriiklike 
parlamentidega Euroopa dialoogis juhtivat rolli, eelkõige liidu ees seisva iga olulise 
küsimuse kohta “Euroopa raamatu” avaldamisega, mida võib kasutada Euroopa ühise 
mallina riigisisestes aruteludes ja mis peaks koos riikide parlamentide panusega olema 
aluseks arupidamisteks parlamentaarsetel foorumitel;

16. tunnistab, et poliitilistele institutsioonidele on strateegiliselt tähtis julgustada meediapoolset 
ennetavat suhtumist (eriti televisiooni, ajakirjanduse ja kohalike raadiojaamade puhul) ning 
kaasata neid arutelu avalikustamise ja intensiivistamise eesmärgil;

17. teeb ettepaneku kutsuda esimene parlamentidevaheline foorum kokku 2006. aasta kevadel 
enne juunis toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist, et kuulata ära nii siseriiklike 
parlamentide kui Euroopa Parlamendi liikmed, kuna foorumi eesmärk on anda Euroopa 
Ülemkogule igakülgseid soovitusi selle kohta, kuidas liit peaks edasi toimima, et leida tee 
kriisist väljumiseks;

18. teeb ettepaneku, et esimesel parlamentaarsel foorumil selgitataks välja piiratud arv Euroopa 
tulevikku ja liidu valitsemist puudutavaid prioriteetseid küsimusi, millega tegeletaks edasi 
järgnevatel foorumitel ja ulatuslikuma avaliku arutelu käigus, näiteks: 

– mis on Euroopa integratsiooni eesmärk? 

– mis rolli peaks Euroopa maailmas etendama? 

– milline on Euroopa sotsiaalse ja majandusmudeli tulevik globaliseerumist silmas 
pidades? 

– kuidas me määratleme Euroopa Liidu piire?

– kuidas me tõhustame vabadust, turvalisust ja õigust?

– kuidas me rahastame liitu?

19. usub, et nende põhiküsimuste mõtestatud arutelu avab uued väljavaated Euroopa 
integratsiooniks ja valmistab ette ühise poliitika reformimise valdkondades, kus esineb 
lahkarvamusi;

20. usub ka, et Euroopa dialoogiga saadakse põhiseaduse kriisist üle vaid siis, kui dialoogi 
kaasatakse mitte ainult ELi institutsioonid, vaid ka riikide ja piirkondade parlamendid 
kohalikud omavalitsused, parteid, sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskond, akadeemilised 
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ringkonnad ning meedia; hindab selles suhtes eriti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
ning Regioonide Komitee praktilist panust;

21. palub, et liikmesriigid korraldaksid komisjoni abil riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil arvukalt avalikke koosolekuid ja meediaarutelusid Euroopa tuleviku üle –
“kodanike foorumid” –, mis on üles ehitatud vastavalt ühiselt kokkulepitud teemadele; 
nõuab tungivalt, et sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid osaleksid neis 
aruteludes;

22. ootab, et parteid seaksid Euroopa mõõtme hulga silmapaistvamale kohale nii oma sisemistes 
aruteludes kui valimiskampaaniates;

23. tervitab arutelu kujundamisele kaasa aitavaid kodanike avaldusi;

24. nõuab tungivalt, et liit omistaks suuremat prioriteetsust kultuuri- ja hariduspoliitikale, 
andmaks sisu põhiseaduse väljendile “ühtsus mitmekesisuses”;

25. juhib tähelepanu, et Euroopa dialoog ei saa võimalikuks piisava rahastamiseta;

26. soovitab järelemõtlemisperioodi järeldused teha hiljemalt 2007. aasta teisel poolel ning et 
selles etapis tuleks jõuda selge otsuseni, kuidas põhiseadusega jätkata;

27. tervitab Saksamaa valitsuse avaldust, mille kohaselt viimane kavatseb oma nõukogu 
eesistumisajal 2007. aasta esimesel poolel esitada algatusi seoses põhiseaduse 
ratifitseerimisprotsessiga;

28. märgib, et teoreetiliselt on liidul mitu võimalust – alates kogu põhiseaduse projektist 
loobumisest kuni katseni olemasolev tekst muutmata kujul ratifitseerida, püüdes 
olemasolevat teksti selgitada või sellesse lisandusi teha, olemasolev tekst ümber 
struktureerida ja/või seda muuta, eesmärgiga seda parandada, või kuni selle täieliku 
ümberkirjutamise alustamiseni;

29. arvab, et järelemõtlemisperioodi positiivne tulemus on võimalus säilitada olemasolev tekst, 
ehkki see on võimalik ainult siis, kui sellega kaasnevad märgatavad avalikkuse rahustamise 
ja veenmise meetmed;

30. tervitab nõukogu eesistuja Austria kavatsust esitada järelemõtlemisaja tegevuskava, samuti 
tegevuskava ratifitseerimisprotsessi tuleviku kohta üldiselt;

31. kutsub Euroopa Ülemkogu liikmeid üles võtma endale nii individuaalset kui kollektiivset 
vastutust jõustada Euroopa põhiseadus ning rõhutab, et nad kooskõlastaksid tihedamalt nii 
riigisiseste kampaaniate sisu kui ajastust ning tõestaksid kodanikele oma poliitilist tahet ning 
vastastikust solidaarsust;

32. võtab teadmiseks komisjoni “demokraatia, dialoogi ja diskussiooni D-kava” 
(KOM(2005)0494), aga kutsub komisjoni üles mitte ainult edastama oma 
kommunikatsioonistrateegiat, vaid näitama ka otsustavat poliitilist kohustust, et aidata liidul 
väljuda praegustest põhiseadusega seotud raskustest;
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33. rõhutab, et Rumeenia ja Bulgaaria tuleb kaasata kõikidesse ülalpool mainitud tegevustesse;

34. kutsub kodanikuühiskonna ühendusi ja organisatsioone kaasama põhiseaduse jõustamine 
ühe prioriteedina aruteludesse ja läbirääkimistesse;

35. nõuab igal juhul, et tehtaks kõik pingutused, tagamaks põhiseaduse jõustamine 2009. aasta 
jooksul;

36. teeb põhiseaduskomisjonile ülesandeks jälgida järelemõtlemisperioodi, eriti mis puudutab 
parlamentaarsete foorumite ettevalmistamist, töödokumentide (“Euroopa raamatud”) 
väljatöötamist, institutsioonide ja kodanike arutelude, järelduste ja nendest tuleneda võivate 
meetmete ettepanekute kokkuvõtmist;

37. selles vaimus palub põhiseaduskomisjonil töötada tihedalt koos teiste komisjonidega, mis on 
otseselt huvitatud parlamentaarsete foorumite ettevalmistamisest ja nende jaoks 
töödokumentide koostamisest;

38. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu liikmetele, 
nõukogule, komisjonile, liikmesriikide riiklikele ja piirkondlikele parlamentidele, 
Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Liidu tuleviku 
konvendi endistele liikmetele ning läbirääkijariikide ja kandidaatriikide parlamentidele ja 
valitsustele.
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Euroopa Parlamendi 14. juuni 2006. aasta resolutsioon järgmiste sammude kohta 
järelemõtlemis- ja analüüsiperioodil Euroopa tuleviku üle (B6-0327/2006)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut;

– võttes arvesse oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni põhiseaduse lepingu kohta1;

– võttes arvesse 16. ja 17. juuni 2005. aasta Euroopa Ülemkogu lõpetamisel vastu võetud 
riigipeade ja valitsusjuhtide 18. juuni 2005. aasta deklaratsiooni Euroopa põhiseaduse 
lepingu ratifitseerimise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumise järeldusi;

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni järelemõtlemisaja kohta: Euroopa 
Liitu käsitleva arutelu hindamise struktuur, teemad ja kontekst2;

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades, et mõnedes liikmesriikides on algatatud tõsine arutelu Euroopa Liidu tuleviku 
teemal, kaasates nii poliitilisi osalejaid kui ka kodanikke, kuid täielikku arutelu kogu liidus 
ei ole veel algatatud, eelkõige ei toimu arutelu liikmesriikides, mis ei ole põhiseaduse 
lepingut veel ratifitseerinud;

B. arvestades, et Euroopa Liidu institutsioonid annavad arutelusse oma panuse, korraldades 
avalikke arutelu foorumeid, sealhulgas online-foorumeid nii töökohtades kui ka valitud 
kohtades liikmesriikides, kuid praegune plaan D demokraatia, dialoogi ja debati jaoks ei ole 
liidu laiema avalikkuseni veel jõudnud;

C. arvestades, et 8. ja 9. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi liikmete ja liidu liikmesriikide 
riiklike parlamentide liikmete vahel toimunud ühiskohtumine avas arutelus 
parlamentidevahelise mõõtme;

D. arvestades, et on väga vajalik, et kõnealune arutelu jõuaks kõikide liikmesriikide kodanikeni 
ja eriti nende liikmesriikide kodanikeni, kus ei ole veel põhiseaduse lepingut ratifitseeritud 
ja kus enne seda kavatsetakse korraldada rahvahääletus;

E. arvestades, et 9. mail 2006. aastal kiitis põhiseaduse lepingu heaks Eesti parlament ja 
loodetavasti teeb seda varsti Soome; 

F. arvestades, et see tähendab põhiseaduse lepingu ratifitseerinud riikide arvu suurenemist 
16ni, samas kui kaks riiki ei saa seda teha rahvahääletuse negatiivse tulemuse tõttu ning 

                                               
1 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0027.
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teised kahtlevad ratifitseerimisprotsessi alustamises või jätkamises, mille tagajärjeks on 
ratifitseerimisprotsessi takerdumine enamikus järelejäänud liikmesriikides,

1. kinnitab nii oma kohustust saavutada Euroopa Liidu jaoks põhiseadust puudutav kokkulepe 
niipea kui võimalik kui ka oma heakskiitu Euroopa põhiseaduse lepingule;

2. hoiatab püüete eest ütelda lahti põhiseaduse lepinguga seotud üldisest 
kompromisslahendusest, sest see seaks küsimärgi alla kogu Euroopa poliitilise projekti ja 
tekitaks ohu nõrgestatud ja lõhenenud liidu näol; kinnitab seetõttu nii vastuseisu 
põhiseadusliku tervikkokkuleppe üksikute osade rakendamisele kui ka vastuseisu teatud 
liikmesriikidest tuumikrühmade loomisele selleks, et hiilida mööda kogu liitu tervikuna 
hõlmavast põhiseaduslikust protsessist;

3. toetab samas institutsiooniliste menetluste demokraatlikkust suurendavaid parandusi, mille 
osas on võimalik kokku leppida vastavalt kehtivate ELi asutamislepingute tingimustele, 
näiteks ministrite nõukogu läbipaistvuse parandamine, komiteemenetluse reformimine, 
üleminek kvalifitseeritud häälteenamusega hääletusele ja kaasotsustamismenetlusele justiits-
ja siseküsimustes, riikide parlamentide kontrollivõime parandamine ning teatud liiki 
kodanikualgatuste loomine;

4. kutsub Euroopa Ülemkogu üles siirduma järelemõtlemisperioodist analüüsiperioodi, mis 
kestaks 2007. aasta keskpaigani, et jõuda hiljemalt 2007. aasta teise poole lõpuks selge 
ettepanekuni, kuidas jätkata põhiseaduse lepinguga;

5. kutsub Euroopa Ülemkogu üles taotlema liikmesriikidelt selgeid kohustuste võtmisi selles 
osas, millisel moel ja milliste vahenditega plaanitakse luua ja juhtida avatud, kogu liitu 
hõlmavat ja struktureeritud avalikku debatti, mis keskenduks Euroopa tulevikku 
käsitlevatele peamistele küsimustele pikendatud järelemõtlemisperioodil; 

6. palub komisjonil kohandada plaani D järelemõtlemisperioodi teise osaga ja pakkuda 
kavandatud tegevuste katteks piisavaid rahalisi vahendeid;

7. kutsub Euroopa Ülemkogu üles kutsuma liikmesriike, kes ei ole veel ratifitseerimisprotsessi 
lõpetanud, leidma järelemõtlemisperioodi lõpuks usutavaid stsenaariume selle kohta, kuidas 
nad kavatsevad küsimusega edasi minna;

8. teeb ettepaneku, et Euroopa Ülemkogu arendaks välja sobiva raamistiku, mis võimaldaks, 
niipea kui poliitiline kalender seda lubab, konkreetse dialoogi toimumist nende riikide 
esindajatega, kus põhiseaduse lepingut käsitleva rahvahääletuse tulemus oli negatiivne, et
arutleda, kas ja millistel tingimustel oleks nendel riikidel võimalik ratifitseerimisprotsessi 
jätkata;

9. kutsub komisjoni üles kinnitama oma toetust sellele lähenemisele ja esitama Euroopa 
Ülemkogule lähenemist parimal võimalikul viisil rakendavat „teekaarti”;

10. juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et põhiseaduslik kord on hädavajalik, et muuta 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslikult siduvaks, kehtestada Euroopa demokraatia ning 
saavutada paremini toimiv ja sotsiaalsem liit;
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11. kutsub komisjoni üles koostama uurimust kulude kohta, mis tulenevad asjaolust, et 
põhiseaduse leping ei jõustu 1. novembril 2006, nagu algselt loodeti;

12. teeb 8.–9. mail 2006. aastal Brüsselis liidu liikmesriikide riiklike parlamentide liikmetega 
toimunud arutelude tulemustest järgmised järeldused:

a) kinnitust on leidnud vajadus jätkata Euroopa Liidu põhiseaduslikku protsessi, mis 
rajaneb rahu ja solidaarsuse põhimõtetel ning teistel ühistel väärtustel;

b) on selge, et liidu liikmesriigid ei suuda üksi toime tulla oluliste poliitiliste 
väljakutsetega, mis Euroopa ees seisavad;

c) on üldtuntud tõsiasi, et põhiseaduse leping pakuks Euroopa Liidule nende 
väljakutsetega toime tulemiseks sobivat raamistikku;

d) vaja on põhjalikumat analüüsi, et pakkuda võimalust koostada 2007. aasta jooksul 
ettepanekud, mis peaksid viima lahenduseni enne järgmiseid Euroopa valimisi;

e) põhiseaduslikku protsessi käsitlev parlamentidevaheline dialoog, milles Euroopa 
Parlament ja liikmesriikide parlamendid on partnerid, on väga oluline ning seda tuleb 
jätkata; tunneb heameelt Soome parlamendi esimehe teadaande üle, et 2006. aasta 
detsembris toimub teine parlamentaarne foorum;

f) juhib sellega seoses tähelepanu Euroopa Parlamendi ettepanekutele, et 
parlamentaarsete foorumite arutelud korraldatakse viisil, mis võimaldaks tõhusa ja 
elava suhtlemise toimumist, eesmärgiga saavutada üksmeel Euroopa tulevikku 
puudutavates küsimustes ja selles, kuidas edasi minna;

13. kinnitab veelkord oma eesmärki saavutada vajalik põhiseaduse kokkulepe selleks ajaks, kui 
liidu kodanikud kutsutakse osalema 2009. aastal Euroopa valimistel;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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Euroopa Parlamendi 7. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu põhiseadusliku protsessi 
tegevuskava kohta (2007/2087(INI)) – Raportöörid: Elmar Brok ja Enrique Barón Crespo 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 29. oktoobril 2004 Roomas allkirjastatud Euroopa põhiseaduse lepingut 
(põhiseaduse leping);

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, mida on 
muudetud ühtse Euroopa aktiga ning Maastrichti, Amsterdami ja Nice’i lepinguga;

– võttes arvesse 15. detsembri 2001. aasta Laekeni deklaratsiooni Euroopa Liidu tuleviku 
kohta1;

– võttes arvesse lepingut Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, 
Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja 
Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga2 ning lepingut Bulgaaria ja Rumeenia 
Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga3;

– võttes arvesse oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Euroopa põhiseaduse lepingu 
kohta4;

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni järelemõtlemisaja kohta: Euroopa 
Liitu käsitleva arutelu hindamise struktuur, teemad ja kontekst5;

– võttes arvesse oma 14. juuni 2006. aasta resolutsiooni järgmiste sammude kohta 
järelemõtlemis- ja analüüsiperioodil Euroopa tuleviku üle6;

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2006. aasta resolutsiooni institutsiooniliste aspektide 
kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid7;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. ja 17. juuni 2005. aasta ning 15. ja 16. juuni 2006. 
aasta ning 14. ja 15. detsembri 2006. aasta kohtumiste järeldusi;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja 17. jaanuari 2007. aasta avaldust Euroopa 
Parlamendile;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. märtsi 2007. aasta resolutsiooni 
Rooma lepingu allkirjastamise 50. aastapäeva tähistamise kohta;

                                               
1 Laekenis kogunenud Euroopa Ülemkogu, 1.lisa, lk 19.
2 ELT L 236, 23.9.2003, lk 17.
3 ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.
4 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.
5 ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 306.
6 ELT C 300 E, 9.12.2006, lk 267.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0569.
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– võttes arvesse Regioonide Komitee 2007. aasta 23. märtsi istungjärgul vastu võetud Euroopa 
deklaratsiooni;

– võttes arvesse 25. märtsi 2007. aasta Berliini deklaratsiooni Rooma lepingute allakirjutamise 
viiekümnenda aastapäeva puhul;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0197/2007),

A. arvestades, et riikide ja kodanike rahvusülese demokraatia esimese positiivse kogemusena 
seisab Euroopa Liit uute ja ennenägematute väljakutsete ees, mis koos järjestikustest 
laienemistest tingitud muutuste, siseturu ja globaliseerumise arenguga nõuavad selle 
põhialuste läbivaatamist;

B. arvestades, et põhiseaduse leping allkirjastati Euroopa Liidu 27 liikmesriigi riigi- või 
valitsusjuhtide poolt, kes võtsid sellega kohustuse leida Euroopa Liidu poliitilist mõõdet 
edendades asjakohaseid lahendusi, et astuda vastu Euroopa Liidu ees seisvatele nii 
sisemistele kui välistele, samuti laienemisega seotud väljakutsetele;

C. arvestades, et põhiseaduse leping, eelkõige I, II ja IV osa loodi konvendi meetodi kohaselt, 
tuues kokku nii liikmesriikide kui ühinevate riikide, komisjoni ja Euroopa Parlamendi ning 
liikmesriikide parlamentide esindajad, kes moodustasid enamuse, tugevdades sellega 
protsessi legitiimsust;

D. arvestades, et põhiseaduse lepingu III osa on valdavalt kehtivate asutamislepingute 
kodifitseerimine, millele konvent tegi mõned kohandused ja parandused, eelkõige õigusliku 
aluse laiendamine kaasotsustamismenetluse jaoks 37 praeguselt 86ni, mida tuleb 
demokraatia, läbipaistvuse ja tõhususe parandamiseks säilitada;

E. arvestades, et 18 liikmesriiki, esindades kahte kolmandikku liikmesriikide koguarvust ja 
suuremat osa Euroopa Liidu elanikkonnast, on tänaseks ratifitseerinud põhiseaduse lepingu 
vastavalt oma põhiseadustest tulenevatele nõuetele, sealhulgas rahvahääletuse teel 
Hispaanias ja Luksemburgis, samas kui neli teist liikmesriiki on avaldanud valmisolekut 
ratifitseerimisega edasi minna;

F. arvestades, et Prantsusmaa ja Madalmaad ei ole suutnud nendes kahes riigis korraldatud 
rahvahääletuse negatiivsete tulemuste tõttu seda protsessi edukalt lõpetada;

G. arvestades, et põhiseaduse lepingu ratifitseerimismenetlusega käivitatud avalik arutelu 
näitas, et raskused ei peitu niivõrd lepingu institutsionaalsetes uuendustes kui mõnede 
poliitikavaldkondade konkreetsetes aspektides ning et kriitika on suunatud peamiselt 
kõnealuse lepingu III osale, mis puudutab poliitikat ja Euroopa Liidu toimimist, vaatamata 
sellele, et peamiselt sisaldab III osa juba jõustunud sätteid;
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H. arvestades, et paljud väljendatud kahtlused olid seotud pigem konteksti kui sisuga; ja 
arvestades, et üldsusele suurt muret tekitavad küsimused, nagu näiteks siseturu teenuste 
direktiiv1 ja finantsraamistik on vahepeal lahenduse leidnud;

I. arvestades, et 16.–17. juuni 2005. aasta Euroopa Ülemkogu otsustas pärast Prantsusmaa ja 
Madalmaade referendumeid algatada järelemõtlemisperioodi, mille vältel lõpetas 
ratifitseerimisprotsessi veel kuus liikmesriiki ja 15.–16. juuni 2006. aasta Euroopa 
Ülemkogu palus eesistujal 21.–22. juuni 2007. aasta kohtumist silmas pidades uurida 
võimalikke tulevasi viise põhiseaduse kriisist väljumiseks;

J. arvestades, et järelemõtlemisajal käivitatud avalik arutelu on andnud piisavalt tõendeid selle 
kohta, et Euroopa Liidu ees seisvad probleemid ja väljakutsed, mis toodi esmakordselt välja 
Laekeni deklaratsioonis ja millele püüti põhiseaduse lepinguga lahendusi leida, ei ole 
kadunud; vastupidi, need on just muutunud palju ilmsemaks ja nõuavad veelgi 
kiireloomulisemat lahendust;

K. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ühised kohtumised on 
näidanud üldist arusaama, et põhiseaduse leping annaks Euroopa Liidule asjakohase 
raamistiku väljakutsetele vastamiseks, ühtlasi mõistetakse, et uuel VVK-l oleks raske kui 
mitte võimatu leppida kokku selliste ettepanekute osas, mis on 2004. aastal kokku lepitutest 
kas radikaalselt erinevad või paremad;

L. arvestades, et üha suureneb vajadus varustada laienenud Euroopa Liitu vahendite ja 
meetoditega, mis aitaksid kaasa selle tõhusamale toimimisele, ühenduse positsiooni 
kindlustamisele maailmas, ning vastu tulla kodanike muredele muu hulgas seoses 
globaliseerumise, kliimamuutuse, energiavarustuse tagamise ja elanikkonna vananemisega;

M. arvestades, et ülalmainitud Euroopa Ülemkogu eesistuja, parlamendi presidendi ja komisjoni 
presidendi allkirjastatud 25. märtsi 2007. aasta Berliini deklaratsioonis sätestatakse eesmärk, 
millega kutsutakse üles looma „Euroopa Liidu jaoks uus ühine alus enne 2009. aastal 
toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi”,

1. kinnitab veel kord oma toetust põhiseaduse lepingu sisule, mille eesmärk on otsustava 
sammuna anda ametlikult Euroopa Liidule sellele loomupäraselt omane poliitiline mõõde ja 
tugevdada selle tegevuse tõhusust, suurendada demokraatlikku kontrolli 
otsustamismenetluste üle, suurendada läbipaistvust ja tugevdada Euroopa Liidu kodanike 
õigusi, kujutades endast kompromissi ning rahuldades Euroopa Liidu vajadusi selle 
praeguses etapis;

2. rõhutab, et kaks kolmandikku liikmesriikidest on põhiseaduse lepingu juba ratifitseerinud ja 
veel neli riiki on selgelt väljendanud oma pühendumist selle sätetele, nagu näitas hiljuti 
Hispaania ja Luksemburgi valitsusjuhtide algatusel Madridis toimunud kohtumine;

3. võtab teadmiseks Prantsusmaa ja Madalmaade elanike väljendatud mured ja mõlemas riigis 
toimunud arutelu;

                                               
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
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4. märgib, et ka mõnes teises liikmesriigis on küsimusi tõstatatud, kuid asjaomased valitsused 
on väljendanud oma toetust rahuldava lahenduse leidmiseks, mis säilitaks põhiseaduse 
lepingus sisalduvad olulisimad reformid;

5. tuletab meelde nende riikide poliitilist kohustust, kes on põhiseaduse lepingu allkirjastanud, 
kuid ei ole seda ratifitseerinud;

6. kinnitab veel kord oma valmisolekut saavutada Euroopa Liidu käimasoleva põhiseadusliku 
protsessi suhtes kokkulepe, mis põhineb põhiseaduse lepingu sisul, kuigi see võib olla 
esitatud teistsuguses vormis, ning mis võtab arvesse mõningates liikmesriikides esile 
kerkinud raskusi;

7. toetab seda arvesse võttes eesistujariigi Saksamaa jõupingutusi saavutada 2007. aasta juunis 
toimuval Euroopa Ülemkogul kohustuse võtmine kutsuda kokku valitsustevaheline 
konverents (VVK), ja tegevuskava vastuvõtmine, mis sisaldaks menetluskorda, selget 
mandaati ja eesmärki saavutada kokkulepe enne käesoleva aasta lõppu; 

8. tuletab meelde vajadust tagada Euroopa Liidu otsustusvõime, poliitika tõhusus ja selle 
täielik demokraatlik õiguspärasus, milles põhiseaduse leping tähendab vaieldamatut 
edasiminekut järelevalve, õigusloome ja eelarvemenetlustega seotud küsimustes, ning 
samuti vajadust tugevdada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja Euroopa Liidu rolli 
maailmas, et ta saaks otsustavalt kaasa rääkida inimkonna ees seisvate kiireloomuliste 
väljakutsete määratlemisel ja lahendamisel;

9. nõuab kõigi põhiseaduse lepingu I osas sisalduvate aluspõhimõtete säilitamist, sealhulgas 
Euroopa Liidu topeltloomus riikide ja kodanike liiduna, Euroopa õiguse ülimuslikkus, 
aktide ja menetluste uus liigitus, õigusnormide hierarhia ja Euroopa Liidu juriidiline isik; 
rõhutab, et põhiseaduse leping toob kaasa muud olulised edusammud sellistes valdkondades 
nagu olemasolevate lepingute konsolideerimine ja sammaste liitmine, väärtuste, millel 
Euroopa Liit põhineb ja põhiõiguste harta õigusliku siduvuse selgesõnaline tunnustamine, 
kodanike osalemise suurendamine Euroopa Liidu poliitilises elus, liidu ja liikmesriikide 
vastavate pädevusvaldkondade selgitamine, subsidiaarsuse põhimõtte ja liikmesriikide 
parlamentide rolli austamine selles küsimuses, ilma Euroopa Liidu institutsioonilist 
tasakaalu ohustamata, nagu on sätestatud protokollis subsidiaarsuse kohta ning piirkondlike 
ja kohalike asutuste rolli austamine;

10. rõhutab, et ettepanekud põhiseaduse lepingu muutmiseks peavad kindlustama sama 
ulatusliku toetuse, mis saadi varasemal ajal sättele, mida soovitakse asendada;

11. on seisukohal, et lükkab tagasi kõik läbirääkimiste tulemused, mis põhiseaduse lepinguga 
võrreldes toovad kaasa kodanike õiguste kaitse vähenemise (rõhutab eelkõige põhiõiguste 
harta, eriti selle õiguslikult siduva jõu säilitamist), kuid ka halvema demokraatia, 
läbipaistvuse ja tõhususe Euroopa Liidu toimimises; 

12. tunnistab sellega seoses vajadust võtta arvesse järelemõtlemisaja kestel esilekerkinud 
tähtsamaid küsimusi, ja arusaama, et eespool mainitud küsimustega on võimalik asjakohaselt 
tegeleda üksnes tugevamal, mitte nõrgemal Euroopal ning vajadust täpsustada teisi küsimusi, 
mis leiavad käsitlemist juba põhiseaduse lepingus, näiteks:
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– säästev areng, eelkõige võitluses kliimamuutusega;
– Euroopa solidaarsus energia valdkonnas;
– sidus rändepoliitika; 
– Euroopa sotsiaalmudel demograafiliste muutuste ja globaliseerumise kontekstis;
– terrorism;
– rahvastevaheline dialoog;
– tõhusad ühised mehhanismid euroala majanduspoliitika kooskõlastamiseks, kaitstes 

samaaegselt asutamislepingute kohaselt Euroopa Keskpanga rolli rahanduspoliitikas;
– liidu laienemiskriteeriumid ja -menetlused;

13. usub, et pidades silmas konvendi meetodi edukust lepingu projekti ettevalmistamisel, on 
põhiseaduse protsessi mis tahes lahenduse puhul vaja säilitada parlamentaarse osaluse 
aluspõhimõtted, kodanikuühiskonna korraldus ja täielik läbipaistvus;

14. tuletab meelde, et Euroopa Parlament peab ainsa otse kodanike poolt valitud Euroopa Liidu 
institutsioonina olema VVK kõikidel tasanditel täielikult kaasatud ja suuremas ulatuses kui 
2003.–2004. aasta valitsustevahelise konverentsi ajal;

15. lisaks sellele nõuab paralleelselt Euroopa Parlamendi esindajate aktiivse osalemisega VVK-l 
institutsioonidevahelise konverentsi kokkukutsumist, et teavitada Euroopa Parlamenti ja 
anda oluline panus parteiülese ja riigiülese üksmeele saavutamisele VVK-l;

16. kinnitab oma pühendumust konvendi meetodile, kui riigipead või valitsusjuhid peaks 
otsustama asuda olemasolevat teksti oluliselt muutma;

17. kutsub komisjoni üles täitma eelseisvatel läbirääkimistel igati oma ülesannet ja valmistama 
ette ettepanekuid põhiseaduse lepingu kohandamiseks, pidades silmas lõikes 12 loetletud
teemasid;

18. rõhutab liikmesriikide parlamentide ja valitsuste vahelise dialoogi tähtsust VVK-l ning 
väljendab oma valmisolekut eelseisvas läbirääkimiste etapis tiheda kontakti säilitamiseks nii 
liikmesriikide parlamentidega kui ka Regioonide Komitee, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, Euroopa sotsiaalpartnerite, usuringkondade ning kodanikuühiskonnaga;

19. nõuab uue lepingu ratifitseerimisprotsessi lõpuleviimist 2008. aasta lõpuks, et järgmine, 
2009. aastal valitav Euroopa Parlament saaks oma tööd alustada uue lepingu sätete alusel;

20. nõuab, et kõik liikmesriigid kooskõlastaksid oma ratifitseerimismenetlused, et 
ratifitseerimisprotsessid võiksid lõppeda üheaegselt;

21. käesolevas resolutsioonis esitatud kriteeriumite valguses kavatseb esitada oma arvamuse 
VVK kokkukutsumise kohta vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 48;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu liikmetele, 
nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele, Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.
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Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
heakskiitmise kohta Euroopa Parlamendi poolt (2007/2218(ACI)) – Raportöör: Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 25. oktoobri 2007. aasta kirja;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat1, mis allkirjastati ja kuulutati välja 
7. detsembril 2000. aastal Nice’is;

– võttes arvesse oma 14. novembri 2000. aasta otsust, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta projekt2;

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2002. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
mõju ja tulevase staatuse kohta3;

– võttes arvesse oma 24. septembri 2003. aasta resolutsiooni Euroopa põhiseaduse lepingu 
eelnõu kohta ja Euroopa Parlamendi arvamuse kohta valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumise kohta4, eriti selle lõiget 4;

– võttes arvesse oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Euroopa põhiseaduse lepingu 
kohta5, eriti selle lõike 5 punkti a ja lõiget 6;

– võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumise kohta: Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa Liidu lepingu artikkel 48),6
eriti selle lõikeid 8, 12 ja 17;

– võttes arvesse 2007. aasta valitsustevahelisel konverentsil heaks kiidetud Lissaboni lepingu 
eelnõuga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 1;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0445/2007),

A. arvestades, et põhiõiguste harta õiguslikult siduvat staatust kinnitades kaitses Lissaboni 
lepingu eelnõu selle peamise saavutuse põhiolemust, mida kujutas endast Euroopa 
põhiseaduse lepingu II osa;

B. arvestades, et Euroopa Parlament on juba kiitnud heaks algselt Nice’is 7. detsembril 2000. 
aastal pidulikult välja kuulutatud põhiõiguste hartas tehtud kohandused, kui ta hindas oma 

                                               
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
2 EÜT C 223, 8.8.2001, lk 74 (Duff/Voggenhuberi raport).
3 ELT C 300 E, 11.12.2003, lk 432 (Duffi raport).
4 ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 255 (Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsosi raport).
5 ELT C 247 E, 06.10.2005, lk 88 (Corbett/Méndez de Vigo raport).
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0328 (Leineni raport).
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eespool nimetatud 24. septembri 2003. aasta resolutsioonis Euroopa Tulevikukonvendi töö 
tulemusi ja kui ta kiitis oma eespool nimetatud 12. jaanuari 2005. aasta resolutsioonis heaks 
2004. aasta valitsustevahelise konverentsi töö tulemusel sündinud põhiseaduse lepingu;

C. arvestades, et oma eespool nimetatud 11. juuli 2007. aasta resolutsioonis, kus Euroopa 
Parlament esitas oma arvamuse 2007. aasta valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise 
kohta, väljendas ta heameelt asjaolu üle, et valitsustevahelise konverentsi mandaadiga kaitsti 
põhiõiguste harta õiguslikult siduvat staatust, kuid väljendas ka sügavat muret seoses 
protokolliga põhiõiguste harta kohaldamise kohta Poola ja Ühendkuningriigi suhtes, mis 
püüab piirata harta õiguskindlust teatud liikmesriikides;

D. arvestades, et oma eespool nimetatud 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni lõikes 17 rõhutas ta 
oma kavatsust põhjalikult kontrollida 2007. aasta valitsustevahelise konverentsi tulemusi, 
kui ta esitab oma arvamuse Lissaboni lepingu kohta pärast selle allkirjastamist,

1. kiidab Euroopa Liidu põhiõiguste harta käesolevale dokumendile lisatud versioonis heaks;

2. annab presidendile volitused kuulutada harta pidulikult välja enne Lissaboni lepingu 
allkirjastamist koos nõukogu eesistuja ja komisjoni presidendiga ning teeb talle ülesandeks 
võtta vajalikke meetmeid, et korraldada harta avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3. palub tungivalt Poolal ja Ühendkuningriigil teha kõik, mis võimalik, et saavutada siiski 
konsensus harta piiranguteta kehtivuse osas;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogu 
eesistujale ja komisjoni presidendile.
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LISA

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutavad Euroopa Liidu põhiõiguste hartana pidulikult 
välja järgmise teksti:

EUROOPA LIIDU 
PÕHIÕIGUSTE HARTA

PREAMBUL

Euroopa rahvad on üha tihedamat omavahelist liitu luues otsustanud jagada rahulikku, ühistele 
väärtustele rajatud tulevikku.

Liit teadvustab oma vaimset ja moraalset pärandit ning rajaneb inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse 
ja solidaarsuse jagamatutel ja universaalsetel põhiväärtustel; liidu aluseks on demokraatia ning 
õigusriigi põhimõte. Liidu kodakondsuse kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala loomisega seab liit üksikisiku oma tegevuse keskmesse.

Liit toetab nende ühiste väärtuste säilitamist ja arendamist, austades samal ajal Euroopa rahvaste 
kultuuride ja tavade mitmekesisust, samuti liikmesriikide riiklikku identiteeti ning nende riikliku, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi asutuste korraldust; liit püüab edendada tasakaalustatud ja säästvat 
arengut ning tagada inimeste, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumise ja asutamisvabaduse.

Selleks on ühiskonna muutust, sotsiaalset progressi ning teaduse ja tehnika arengut silmas pidades 
vaja tugevdada põhiõiguste kaitset, tuues need hartas selgemini esile.

Käesoleva hartaga kinnitatakse liidu pädevuse ja ülesannete ning subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt 
õigusi, mis tulenevad eelkõige liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest ja rahvusvahelistest 
kohustustest, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, liidu ja Euroopa 
Nõukogu poolt vastuvõetud sotsiaalhartadest ning Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtupraktikast. Seoses sellega võtavad liidu ja liikmesriikide kohtud harta tõlgendamisel 
asjakohaselt arvesse selgitusi, mis valmistati ette harta eelnõu koostanud konvendi presiidiumi 
järelevalve all ning mida uuendati Euroopa Konvendi presiidiumi vastutusel.

Nende õigustega kaasnevad vastutus ning kohustused teiste inimeste, inimühiskonna ja tulevaste 
põlvkondade ees.

Seepärast tunnustab liit järgmisena esitatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid.
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I JAOTIS
VÄÄRIKUS

Artikkel 1
Inimväärikus

Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta.

Artikkel 2
Õigus elule

1. Igaühel on õigus elule.

2. Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata.

Artikkel 3
Õigus isikupuutumatusele

1. Igaühel on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.

2. Meditsiini ja bioloogia valdkonnas tuleb eelkõige austada järgmisi nõudeid ja keelde:

a) asjaomase isiku vaba ja teadliku nõusoleku, mis on antud seaduses ettenähtud korra kohaselt, 
nõue,

b) eugeeniliste, eelkõige isikute valikuga seotud toimingute keeld,

c) inimkehast või selle osast kui sellisest rahalise tulu saamise keeld,

d) inimeste reproduktiivse kloonimise keeld.

Artikkel 4
Piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld

Kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada.

Artikkel 5
Orjapidamise ja sunniviisilise töö keeld

1. Kedagi ei tohi pidada orjuses ega sunduses.

2. Kelleltki ei tohi nõuda sunniviisilist või kohustuslikku töötamist.

3. Inimkaubandus on keelatud.
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II JAOTIS
VABADUSED

Artikkel 6
Õigus vabadusele ja turvalisusele

Igaühel on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.

Artikkel 7
Era- ja perekonnaelu austamine

Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite 
saladust.

Artikkel 8
Isikuandmete kaitse

1. Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

2. Selliseid andmeid tuleb töödelda asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel ja 
asjaomase isiku nõusolekul või muul seaduses ettenähtud õiguslikul alusel. Igaühel on õigus 
tutvuda tema kohta kogutud andmetega ja nõuda nende parandamist.

3. Nende sätete täitmist kontrollib sõltumatu asutus.

Artikkel 9
Õigus abielluda ja õigus luua perekond

Õigus abielluda ja õigus luua perekond tagatakse nende õiguste kasutamist reguleerivate siseriiklike 
õigusaktide kohaselt.

Artikkel 10
Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus

1. Igaühel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust 
muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos 
teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu.

2. Õigust keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu tunnustatakse selle õiguse 
kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.

Artikkel 11
Sõna- ja teabevabadus
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1. Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb arvamusvabadust ning vabadust saada ja 
levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest.

2. Massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse.

Artikkel 12
Kogunemis- ja ühinemisvabadus

1. Igaühel on õigus rahumeelselt koguneda ning moodustada ühinguid kõigil tasanditel, 
eelkõige poliitika, ametiühingute ja kodanikuühiskonna valdkonnas; see kätkeb igaühe õigust oma 
huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda.

2. Liidu tasandi poliitilised erakonnad toetavad liidu kodanike poliitilise tahte väljendamist.

Artikkel 13
Kunsti ja teaduse vabadus

Kunsti ja teadusuuringuid ei piirata. Akadeemilist vabadust austatakse.

Artikkel 14
Õigus haridusele

1. Igaühel on õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet.

2. See õigus kätkeb võimalust saada tasuta kohustuslikku haridust.

3. Vabadust asutada demokraatia põhimõtetest lähtudes haridusasutusi ja vanemate õigust 
tagada lastele oma usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja 
õpetamine austatakse nimetatud vabaduse ja õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide 
kohaselt.

Artikkel 15
Kutsevabadus ja õigus teha tööd

1. Igaühel on õigus teha tööd ja tegutseda vabalt valitud või vastuvõetaval kutsealal.

2. Igal liidu kodanikul on vabadus otsida tööd, töötada, teostada asutamisõigust ning pakkuda 
teenuseid kõikides liikmesriikides.

3. Kolmandate riikide kodanikel, kellel on luba töötada liikmesriikide territooriumil, on õigus 
liidu kodanikega võrdsetele töötingimustele.
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Artikkel 16
Ettevõtlusvabadus

Ettevõtlusvabadust tunnustatakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.

Artikkel 17
Õigus omandile

1. Igaühel on õigus vallata, kasutada, käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud 
omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud 
juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida 
seadusega niivõrd, kui see on vajalik üldistes huvides.

2. Intellektuaalomandit kaitstakse.

Artikkel 18
Varjupaigaõigus

Varjupaigaõigus tagatakse 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta 
pagulasseisundi protokolli sätete ning Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „aluslepingud”) kohaselt.

Artikkel 19
Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral

1. Kollektiivne väljasaatmine on keelatud.

2. Kedagi ei tohi tagasi saata, välja saata või välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab 
surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus.

III JAOTIS
VÕRDSUS

Artikkel 20
Võrdsus seaduse ees

Kõik on seaduse ees võrdsed.

Artikkel 21
Diskrimineerimiskeeld

1. Keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või 
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veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, 
sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

2. Igasugune kodakondsuse alusel diskrimineerimine on aluslepingute reguleerimisalas 
keelatud, ilma et eelöeldu piiraks nende erisätete kohaldamist.

Artikkel 22
Kultuuriline, usuline ja keeleline mitmekesisus

Liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust.

Artikkel 23
Naiste ja meeste võrdõiguslikkus

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõikides valdkondades, kaasa arvatud tööhõive, töö 
ja palk.

Võrdõiguslikkuse põhimõte ei takista säilitamast või võtmast meetmeid, mis annavad alaesindatud 
soole erilisi eeliseid.

Artikkel 24
Lapse õigused

1. Lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. Lapsed võivad vabalt väljendada 
oma seisukohti. Neid seisukohti võetakse arvesse lapsega seotud küsimustes vastavalt tema 
vanusele ja küpsusele.

2. Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud asutused või 
eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.

3. Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema 
vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.

Artikkel 25
Eakate õigused

Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja 
kultuurielus.

Artikkel 26
Puuetega inimeste integreerimine ühiskonda
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Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada 
nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

IV JAOTIS
SOLIDAARSUS

Artikkel 27
Töötajate õigus olla ettevõttes informeeritud ja ära kuulatud

Töötajatele või nende esindajatele tuleb asjakohasel tasandil tagada, et nad saaksid õigel ajal 
informatsiooni ja et nendega konsulteeritaks liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega 
ettenähtud juhtudel ja tingimustel.

Artikkel 28
Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õigus

Töötajatel ja tööandjatel või nende organisatsioonidel on liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja 
tavade kohaselt õigus pidada asjakohasel tasandil läbirääkimisi kollektiivlepingute üle ja neid 
sõlmida ning huvide konflikti korral kollektiivselt oma õigusi kaitsta, sealhulgas streikida.

Artikkel 29
Õigus kasutada tööhõiveteenuseid

Igaühel on õigus kasutada tasuta tööhõiveteenuseid.

Artikkel 30
Kaitse põhjendamatu vallandamise korral

Igal töötajal on õigus kaitsele põhjendamatu vallandamise eest liidu õiguse ning siseriiklike 
õigusaktide ja tavade kohaselt.

Artikkel 31
Head ja õiglased töötingimused

1. Igal töötajal on õigus töötingimustele, mis on tema tervise, ohutuse ja väärikuse kohased.

2. Igal töötajal on õigus maksimaalse tööaja piirangule ning igapäevastele ja -nädalastele 
puhkeaegadele ja iga-aastasele tasulisele puhkusele.

Artikkel 32
Keeld kasutada laste tööjõudu ja noorte töötajate kaitse
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Laste töölevõtmine on keelatud. Töölevõtmisel ei või vanuse alammäär olla madalam kui iga, mil 
lõpeb koolikohustus, ilma et eelöeldu mõjutaks noortele soodsamate eeskirjade kohaldamist ja 
piiratud erandeid.

Töölevõetud noorte töötingimused peavad olema eakohased ning noori tuleb kaitsta majandusliku 
ekspluateerimise ja töö eest, mis võiks kahjustada nende ohutust, tervist või kehalist, vaimset, 
kõlbelist või sotsiaalset arengut või takistada hariduse omandamist.

Artikkel 33
Perekonna- ja tööelu

1. Perekond on õigusliku, majandusliku ja sotsiaalse kaitse all.

2. Selleks et oleks võimalik perekonna- ja tööelu kokku sobitada, on igaühel õigus kaitsele 
vallandamise eest raseduse ja sünnituse tõttu, õigus tasulisele rasedus- ja sünnituspuhkusele ning 
lapsehoolduspuhkusele lapse sünni või lapsendamise järel.

Artikkel 34
Sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi

1. Liit tunnustab ja austab õigust sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele, mille kaudu 
pakutakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud eeskirjade kohast kaitset 
raseduse ja sünnituse, haiguse, tööõnnetuste, ülalpeetavaks muutumise, eakuse või töökoha kaotuse 
korral.

2. Igaühel, kelle elukoht on Euroopa Liidus ja kes seal seaduslikult liigub, on õigus saada 
sotsiaalkindlustushüvitisi ja sotsiaalseid soodustusi liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja 
tavade kohaselt.

3. Sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemiseks tunnustab ja austab liit õigust sotsiaalabile 
ja eluasemetoetusele, et tagada liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud 
eeskirjade kohaselt rahuldav elu kõigile neile, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid.

Artikkel 35
Tervishoid

Igaühel on õigus ennetavale tervishoiule ning ravile siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud 
tingimustel. Kõigi liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse.

Artikkel 36
Võimalus kasutada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
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Liidu sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks tunnustab ja austab liit võimalust
kasutada aluslepingute kohaselt siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid.

Artikkel 37
Keskkonnakaitse

Kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine tuleb integreerida liidu 
poliitikasse ning tagada säästva arengu põhimõtte kohaselt.

Artikkel 38
Tarbijakaitse

Liidu poliitikaga tagatakse tarbijakaitse kõrge tase.

V JAOTIS
KODANIKE ÕIGUSED

Artikkel 39
Õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

1. Igal liidu kodanikul on Euroopa Parlamendi valimistel õigus hääletada ja kandideerida selles 
liikmesriigis, kus on tema elukoht, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel.

2. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otsestel ja üldistel valimistel vaba ja salajase 
hääletuse teel.

Artikkel 40
Õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel

Igal liidu kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel selles liikmesriigis, kus 
on tema elukoht, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel.

Artikkel 41
Õigus heale haldusele

1. Igaühel on õigus sellele, et liidu institutsioonid, organid ja asutused käsitleksid tema 
küsimusi erapooletult, õiglaselt ning mõistliku aja jooksul.

2. See õigus kätkeb:

a) igaühe õigust, et teda kuulatakse ära enne seda, kui tema suhtes kohaldatakse üksikmeedet, 
mis võib teda kahjustada;
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b) igaühe õigust tutvuda teda puudutavate andmetega, võttes samal ajal arvesse 
konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladusega seotud õigustatud huve;

c) asutuste kohustust põhjendada oma otsuseid.

3. Igaühel on õigus saada liikmesriikide õiguse ühiste üldprintsiipide kohaselt liidult hüvitist 
mis tahes kahju eest, mida selle institutsioonid või teenistujad on oma ülesannete täitmisel 
tekitanud.

4. Igal kodanikul on õigus pöörduda liidu institutsioonide poole ühes aluslepingute keeltest 
ning talle tuleb vastata samas keeles.

Artikkel 42
Õigus tutvuda dokumentidega

Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht 
on liikmesriigis, on õigus tutvuda liidu institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes kandjal 
säilitatavate dokumentidega.

Artikkel 43
Euroopa ombudsman

Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht 
on liikmesriigis, on õigus pöörduda Euroopa ombudsmani poole seoses liidu institutsioonide, 
organite või asutuste tegevuses ilmnenud haldusomavoliga, välja arvatud Euroopa Liidu Kohtu 
tegevus õigusemõistjana.

Artikkel 44
Õigus esitada petitsioone

Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht 
on liikmesriigis, on õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.

Artikkel 45
Liikumis- ja elukohavabadus

1. Igal liidu kodanikul on õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada.

2. Liikumis- ja elukohavabaduse võib aluslepingute kohaselt anda ka kolmandate riikide 
kodanikele, kes elavad seaduslikult liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 46
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Diplomaatiline ja konsulaarkaitse

Igal liidu kodanikul on kolmanda riigi territooriumil, kus ei ole esindatud see liikmesriik, mille 
kodanik ta on, õigus saada kaitset iga teise liikmesriigi diplomaatilistelt ja konsulaarasutustelt 
samadel tingimustel kui selle teise liikmesriigi oma kodanikel.

VI JAOTIS
ÕIGUSEMÕISTMINE

Artikkel 47
Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele

Igaühel, kelle liidu õigusega tagatud õigusi või vabadusi rikutakse, on selles artiklis kehtestatud 
tingimuste kohaselt õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus.

Igaühel on õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja 
erapooletus seaduse alusel moodustatud kohtus. Igaühel peab olema võimalus saada nõu ja kaitset 
ning olla esindatud.

Isikule, kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab talle 
võimaluse kohtusse pöörduda.

Artikkel 48
Süütuse presumptsioon ja kaitseõigus

1. Iga süüdistatavat peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud.

2. Iga süüdistatava õigus kaitsele on tagatud.

Artikkel 49
Kuritegude ja karistuste seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõte

1. Kedagi ei tohi tunnistada süüdi kuriteos teo või tegevusetuse eest, mis selle toimepanemise 
ajal kehtinud siseriikliku või rahvusvahelise õiguse järgi ei olnud kuritegu. Samuti ei või kohaldada 
raskemat karistust kui kuriteo toimepanemise ajal ettenähtu. Kui pärast kuriteo toimepanemist 
nähakse seadusega ette kergem karistus, kohaldatakse seda karistust.

2. See artikkel ei takista anda kohtu alla ega karistada isikut ükskõik missuguse teo või 
tegevusetuse eest, mis selle toimepanemise ajal oli kuritegu maailma riikide peres tunnustatud 
üldpõhimõtete järgi.

3. Karistuste raskus ei tohi olla kuriteo suhtes ebaproportsionaalne.

Artikkel 50
Mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeld
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Kedagi ei tohi uuesti kohtu alla anda ega karistada kuriteo eest, milles ta on liidu territooriumil 
seaduse järgi juba lõplikult õigeks või süüdi mõistetud.

VII JAOTIS
HARTA TÕLGENDAMIST JA KOHALDAMIST 

REGULEERIVAD ÜLDSÄTTED

Artikkel 51
Reguleerimisala

1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, 
organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral. Seepärast 
austavad nad õigusi, järgivad põhimõtteid ning edendavad nende kohaldamist oma asjaomase 
pädevuse kohaselt, võttes arvesse liidule aluslepingute muudes osades antud volituste piire.

2. Harta ei laienda liidu õiguse reguleerimisala kaugemale senisest pädevusest, ei lisa liidule 
uusi pädevusvaldkondi ja ülesandeid ega muuda aluslepingute teistes osades määratletud pädevust 
ja ülesandeid.

Artikkel 52
Õiguste ja põhimõtete ulatus ja tõlgendamine

1. Hartaga tunnustatud õiguste ja vabaduste teostamist tohib piirata ainult seadusega ning 
arvestades nimetatud õiguste ja vabaduste olemust. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt võib 
piiranguid seada üksnes juhul, kui need on vajalikud ning vastavad tegelikult liidu poolt tunnustatud 
üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

2. Hartaga tunnustatud õigusi, mis rajanevad aluslepingute teiste osade sätetel, teostatakse neis 
määratletud tingimustel ja piires.

3. Hartas sisalduvate selliste õiguste tähendus ja ulatus, mis vastavad Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduse kaitse konventsiooniga tagatud õigustele, on samad, mis neile nimetatud 
konventsiooniga ette on nähtud. See säte ei takista liidu õiguses ulatuslikuma kaitse kehtestamist.

4. Hartaga tunnustatud põhiõigusi, nii nagu need tulenevad liikmesriikide ühistest 
põhiseaduslikest tavadest, tõlgendatakse kooskõlas nimetatud tavadega.

5. Harta sätteid, mis sisaldavad põhimõtteid, võib rakendada liidu institutsioonide, organite ja 
asutuste õigustloovate- ja rakendusaktidega, samuti liikmesriikide õigusaktidega, mis on ette nähtud 
liidu õiguse kohaldamiseks nende volituste teostamisel. Neile sätetele võib õiguslikult tugineda 
ainult kõnealuste aktide tõlgendamisel ja otsuste tegemisel nende õiguspärasuse kohta.

6. Hartas nimetatud siseriiklikke õigusakte ja tavasid tuleb täielikult arvesse võtta.
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7. Harta tõlgendamise juhendina koostatud selgitusi võetakse asjakohaselt arvesse liidu ja 
liikmesriikide kohtutes.

Artikkel 53
Kaitse tase

Harta sätteid ei või tõlgendada neid inimõigusi või põhivabadusi kitsendavate või kahjustavatena, 
mida asjaomastes kohaldamisvaldkondades on tunnustatud rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste 
lepingutega, millega on ühinenud liit või kõik liikmesriigid, kaasa arvatud Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioon, ning liikmesriikide põhiseadustega.

Artikkel 54
Õiguste kuritarvitamise keeld

Harta sätteid ei või tõlgendada nii, nagu õigustaksid need tegevust või toimingut, mille eesmärk on 
mõne hartaga tunnustatud õiguse või vabaduse tühistamine või selle piiramine suuremal määral, kui 
hartaga on ette nähtud.

Ülaltoodud tekst võtab üle 7. detsembril 2000. aastal välja kuulutatud harta, kohandab seda ning 
asendab selle alates Lissaboni lepingu jõustumise kuupäevast.

Euroopa Parlamendi nimel

Euroopa Liidu Nõukogu nimel 

Euroopa Komisjoni nimel
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Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta resolutsioon valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumise kohta: Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa Liidu lepingu artikkel 48) 
(2007/0808(CNS)) – Raportöör: Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0206/2007);

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

– võttes arvesse 29. oktoobril 2004. aastal Roomas allkirjastatud Euroopa põhiseaduse 
lepingut (edaspidi „põhiseaduse leping”);

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, mis kirjutati alla ja kuulutati välja Nice’is 
7. detsembril 2000. aastal;

– võttes arvesse 15. detsembri 2001. aasta Laekeni deklaratsiooni liidu tuleviku kohta;

– võttes arvesse 25. märtsi 2007. aasta Berliini deklaratsiooni Rooma lepingute allkirjastamise 
50. aastapäeva puhul;

– võttes arvesse oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Euroopa põhiseaduse lepingu 
kohta1 ja 7. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu põhiseadusliku protsessi 
tegevuskava kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 30. mai 2007. aasta resolutsiooni 
põhiseadusliku protsessi tegevuskava kohta ja Regioonide Komitee 6. juuni 2007. aasta 
arvamust Euroopa Liidu reformiprotsessi taasalgatamise kohta Euroopa Ülemkogu 21. ja 22. 
juuni 2007. aasta kohtumist silmas pidades;

– võttes arvesse 11. ja 12. juunil 2007. aastal Brüsselis toimunud Euroopa tuleviku teemalist 
parlamentaarset ühiskoosolekut;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21. ja 22. juuni 2007. aasta Brüsseli kohtumise 
eesistujariigi järeldusi, milles sätestati mandaat valitsustevaheliseks konverentsiks;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0279/2007),

ning arvestades järgmist:

A. kaks aastat järelemõtlemist Euroopa tuleviku üle on kinnitanud vajadust kaitsta ja parandada 
põhiseaduse lepingu uuenduste sisu demokraatia, tõhususe ja läbipaistvuse osas Euroopa 

                                               
1 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0234.
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Liidu laitmatu toimimise tagamiseks nagu ka ELi kodanike õiguste ja maailmas ELi rolli 
tõhustamiseks;

B. seda seisukohta jagavad üldiselt liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament, mille 
esindajad töötasid välja nende uuenduste alused põhiõiguste harta koostamisega tegelenud 
konvendi ja Euroopa Tulevikukonvendi raames;

C. 2007. aasta juuni Euroopa Ülemkogu leppis kokku valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumises mandaadiga viia enamik põhiseaduse lepingus sisalduvaid uuendusi 
muudatustena kehtivatesse asutamislepingutesse;

D. see mandaat on väga konkreetne ja ühtlasi võimaldab valitsustevahelisel konverentsil kiiresti 
kokku leppida mõnede põhiseaduse lepingus sisalduvate uuenduste muutmises, ilma selle 
põhiolemust ohustamata;

E. mandaadis öeldakse siiski lahti püüdest luua ühtne põhiseaduse leping, mis asendaks 
olemasolevad, hüljatakse terminoloogia, mis annaks kodanikele selge arusaama liidu aktide 
olemusest, loobutakse sümboolikast, mis hõlbustaks kodanikel samastuda Euroopa Liiduga, 
ja see sisaldab mitmeid loobumisklausleid teatud valdkondades, kus esineb üksikute 
liikmesriikide tõstatatud takistusi;

F. mandaadis ei käsitleta piisavalt pärast põhiseaduse lepingu allkirjastamist liidu ees seisvaid 
uusi väljakutseid;

G. Euroopa Parlament on liidu ainsa otse kodanike poolt valitud institutsioonina kohustatud 
väljendama Euroopa Liidu ühist huvi, et tugevdada Euroopa ülesehitamist ja ühenduse 
meetodit, mis on üle 50 aasta olnud rahu ja õitsengu allikaks,

1. tervitab nõukogu eesistujariigi Saksamaa jõupingutusi ühehäälse kokkuleppe saavutamiseks 
Euroopa Ülemkogu 21.–22. juuni 2007. aasta kohtumisel;

2. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogul kokku lepitud mandaadi valitsustevaheliseks 
konverentsiks; tervitab selle üksikasjalikku konkreetsust ja kokkusurutud ajakava 
valitsustevahelise konverentsi läbiviimiseks ning kutsub liikmesriike üles mitte taganema 
oma kohustustest, millele nad Euroopa Ülemkogul alla kirjutasid; väljendab oma toetust 
valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise suhtes;

3. kahetseb aga asjaolu, et nimetatud mandaat eeldab mõningate 2004. aasta valitsustevahelisel 
konverentsil kokkulepitud oluliste elementide väljajätmist, nagu näiteks põhiseaduse lepingu 
kontseptsioon, liidu sümbolid, liidu õigusaktide arusaadavad nimetused, selge avaldus liidu 
õiguse ülimuslikkuse kohta ning liidu määratlemine kodanike ja riikide liiduna, ning eeldab 
samuti teiste elementide juurutamise pikaks ajaks edasilükkamist;

4. väljendab muret seoses asjaoluga, et mandaat võimaldab teatud liikmesriikidele järjest 
suuremal määral erandeid kavandatavate asutamislepingute oluliste sätete kohaldamise osas, 
mis võib kaasa tuua liidu ühtekuuluvuse nõrgenemise;
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5. avaldab kahetsust, et mandaat võimaldab mitmesuguseid põhiseaduse lepingu sõnastuslikke 
muudatusi, mis jätavad mulje usaldamatusest liidu ja selle institutsioonide suhtes ja annavad 
seega avalikule arvamusele vale signaali;

6. avaldab kahetsust Euroopa Liidu maineväärtuse ja liikmesriikide esindajate poliitilise 
julguse vähenemise üle ning väljendab muret seoses euroopalike solidaarsuse ja 
integratsiooni ideede vastaste hoiakute arenguga;

7. rõhutab, et mandaat võimaldab muuta õigusaktide nimetusi, kuid ei näe ette mingit olulist 
muutust nende struktuuris ega hierarhias, ja väljendab kavatsust põhjalikult kontrollida viisi, 
kuidas seda hakatakse asjaomastes sätetes kehtestama, tagamaks poliitilist vastutust ja 
kindlustamaks Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud volitusi, eelkõige delegeeritud 
õigusaktide kontrolli osas;

8. tervitab siiski asjaolu, et mandaat kaitseb suurt osa põhiseaduse lepingu olemusest, eeskätt 
liidu ühtset õigussubjektsust ja sammaste struktuuri väljajätmist, nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamuse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamise laiendamist, 
osalusdemokraatia elemente, põhiõiguste harta õiguslikult siduvat staatust, liidu 
välistegevuse sidususe tõhustamist ja tasakaalustatud institutsioonilist paketti;

9. märgib, et kõik positiivsed tulemused demokraatlike menetluste ja kodanike õiguste 
tugevdamise, pädevuste laiendamise ning ELi väärtuste ja eesmärkide määratlemise mõttes 
tulenevad eranditult Euroopa Tulevikukonvendi tööst;

10. tervitab asjaolu, et Euroopa Liidu lepingus nimetatakse majandus- ja rahaliitu ELi ühe 
eesmärgina;

11. tervitab asjaolu, et mandaat näeb ette asutamislepingutesse sisse viia teatavad uued 
elemendid, näiteks mainida selgesõnaliselt kliimamuutusi ja energiaalast solidaarsust;

12. tuletab meelde, et EL on nii oma kodanikele kui ka kogu maailmale deklareerinud, et ta on 
väärtustel põhinev ühendus, et põhiõigused ja -vabadused seisavad tema väärtuste seas kõige 
kesksemal kohal, et need on põhjalikult väljendatud põhiõiguste hartas ning neid on paljudel 
juhtudel tunnustanud ELi institutsioonid ja kõik liikmesriigid; seetõttu arvab, et kui üks või 
mitu liikmesriiki nüüd teataksid põhiõiguste hartast loobumisest, oleks tegemist dramaatilise 
tagasilöögiga, mis kahjustaks tõsiselt ELi sisemist identiteeditunnet; palub seetõttu veelkord 
tungivalt kõigil liikmesriikidel teha kõik, mis võimalik selle sisemise lõhe ületamiseks ja 
lõpptulemusena konsensuse saavutamiseks nimetatud harta täieliku kehtivuse osas;

13. kutsub valitsustevahelist konverentsi üles oma tööd lõpule viima enne 2007. aasta lõppu, 
mis võimaldaks uuel lepingul jõustuda aegsasti enne 2009. aasta Euroopa Parlamendi 
valimisi;

14. tervitab Euroopa Parlamendi osalemiskorra kindlustamist valitsustevahelise konverentsi 
kõigil tasanditel vastavalt 2007. aasta juuni Euroopa Ülemkogul saavutatud kokkuleppele;

15. jätab endale õiguse teha valitsustevahelisele konverentsile mandaadi raames konkreetseid 
ettepanekuid üksikpunktide osas;
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16. vastab selleks ettenähtud aja jooksul Euroopa Ülemkogu üleskutsele tegeleda oma koosseisu 
küsimusega;

17. rõhutab oma kavatsust põhjalikult kontrollida valitsustevahelise konverentsi tulemusi, et 
hinnata, kas läbirääkimistel kokku lepitavad reformid on piisavalt kooskõlas Euroopa 
Parlamendi tõlgendusega mandaadist;

18. kutsub liikmesriike ja nende esindajaid üles tagama valitsustevahelise konverentsi töö 
täielikku läbipaistvust, eeskätt kõiki sellele esitatud dokumente aruteluks avalikustama;

19. kinnitab veelkord oma kavatsust säilitada väga tihedad suhted liikmesriikide parlamentide ja 
kodanikuühiskonnaga asutamislepingute läbivaatamisprotsessi kestel;

20. kutsub valitsustevahelist konverentsi üles läbipaistvuse huvides tagama konverentsi töö 
tulemuste avaldamise ka asutamislepingute konsolideeritud projektversiooni kujul; 

21. teatab oma kindlast otsusest esitada pärast 2009. aasta valimisi uusi ettepanekuid liidu 
edasise põhiseadusliku korralduse kohta vastavalt asutamislepingu läbivaatamisklauslile1, 
kuna Euroopa Liit on ühisprojekt, mida pidevalt uuendatakse;

22. kutsub ELi institutsioone üles esitama konkreetseid ettepanekuid, et kaasata liidu kodanikud 
taas dialoogi põhiseadusliku protsessi jätkamisel;

23. palub pädeval parlamendikomisjonil kaaluda kodukorra võimalikku muutmist, et Euroopa 
Parlamendi ruumides ja parlamendi tegevuste puhul anda ametlik staatus põhiseaduse 
lepingus nimetatud Euroopa Liidu lipule ja hümnile;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon, mis kujutab endast Euroopa 
Parlamendi arvamust valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta, nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide riigi- või valitsusjuhtidele ja parlamentidele, ning Euroopa 
Keskpangale.

                                               
1 Vt põhiseaduse lepingu artikkel IV-443.
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Euroopa Parlamendi 20. veebruari 2008. aasta resolutsioon Lissaboni lepingu kohta 
(2007/2286(INI)) – Raportöörid: Richard Corbett ja Íñigo Méndez De Vigo

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Lissaboni lepingut, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa 
Ühenduse asutamislepingut ning mis allkirjastati 13. detsembril 2007. aastal;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, mida on 
muudetud ühtse Euroopa akti ning Maastrichti, Amsterdami ja Nice’i lepingutega;

– võttes arvesse 12. detsembril 2007. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartat1;

– võttes arvesse 15. detsembri 2001. aasta Laekeni deklaratsiooni liidu tuleviku kohta;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut, millele kirjutati alla 29. oktoobril 2004. aastal 
Roomas;

– võttes arvesse oma 7. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu põhiseadusliku protsessi 
tegevuskava kohta2 ja oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumise kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja regionaalarengukomisjoni, väliskomisjoni, 
arengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekomisjoni ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0013/2008),

arvestades järgmist:

A. viimase 50 aasta jooksul on Euroopa Liidul kujunemisel olnud väga oluline roll rahu ja 
stabiilsuse ala loomisel varem sõdadest laastatud mandril, demokraatia, vabaduse ja 
kodanike õiguste kindlustamisel, jõukuse, solidaarsuse ja heaolu suurendamisel maailma 
suurima (ja sotsiaalstandardite, keskkonna- ja tarbijakaitse ja ausa konkurentsi ühtseid 
eeskirju ning majandus- ja rahaliitu sisaldava) ühtse turu loomisel, liikmesriikidevahelise 
koostöö võimaldamisel riigipiire ületavate küsimustega tegelemisel ning Euroopale 
maailmapoliitikas tugevama positsiooni andmisel;

B. on olemas selge vajadus liidu struktuuride reformimiseks ja tugevdamiseks, et kindlustada 
nimetatud saavutusi ning parandada kahekümne seitsme ja potentsiaalselt rohkema 
liikmesriigiga liidu suutlikkust tulemuslikult toimida, et võimaldada uute ühiste 
väljakutsetega tegelemist ning suurendada liidu demokraatlikku vastutust;

                                               
1 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0234.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0328.
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C. see vajadus oli järjestikuste reformide aluseks alates Maastrichti lepingust – mis tähistas 
muutust Euroopa integratsioonis, majandus- ja rahaliidu loomisega ja üleminekuga 
peamiselt majandusühendusest poliitiliseks liiduks –, millega üritati paika seada liidu 
institutsionaalne struktuur ja mis viisid lõpuks Laekeni deklaratsioonini, mille tulemusena 
avanes tee erinevate reformiprotsessideni, mis ei põhine üksnes valitsustevahelistel 
konverentsidel, vaid ka konvendimeetodil;

D. Euroopa põhiseaduse lepingu koostas konvent, mis koosnes iga liikmesriigi parlamendi 
kahest esindajast, kuueteistkümnest Euroopa Parlamendi liikmest, kahest komisjoni 
esindajast ja ühest iga liikmesriigi valitsuse esindajast, kes koostasid avaliku arutelu käigus 
eelnõu ning jõudsid üksmeelsele arvamusele, mille olemust 2004. aasta valitsustevahelisel 
konverentsil ei muudetud, samas sellele järgnev Lissaboni leping, milles loobuti mitmest 
põhiseaduse joonest, koostati traditsiooniliste valitsustevaheliste töömeetodite abil, ehkki 
seal osales täiel määral ka Euroopa Parlamendi kolm esindajat;

E. eelnevad püüdlused liitu reformida hõlmasid aluslepingute asendamist põhiseaduse 
lepinguga, mille kiitis heaks väga suur enamus Euroopa Parlamenti valitud Euroopa 
kodanike esindajatest1 ning mille ratifitseeris kaks kolmandikku liikmesriikidest, kuid kaks 
liikmesriiki (Prantsusmaa ja Holland) lükkasid selle tagasi ning pärast 
järelemõtlemisperioodi, kui selgus, et vajalikku kõikide liikmesriikide heakskiitu ei ole 
võimalik saavutada, jäeti see lähenemisviis siiski kõrvale ja hakati tegelema kehtivate 
aluslepingute muutmisega;

F. nimetatud meetodi ja protsessi vahetamine tähendas haarde kitsendamist ja loobumist 
mitmetest põhiseaduse tunnustest, mõne uue mehhanismi jõustamise edasilükkamist ning 
lepingusse nende erimeetmete kaasamist, mis kehtivad konkreetsete liikmesriikide suhtes, 
kuid uues õiguslikus vormis säilitati paljud liidu kavandatava institutsionaalse ülesehituse 
praktilised muudatused;

G. sellest hoolimata näitab asjaolu, et selle lepingu kiitsid heaks kõik Euroopa Liidu 
liikmesriikide valitsused, et liikmesriikide valitud valitsused peavad seda kompromissi 
selleks aluseks, millele tuginedes nad soovivad tulevikus koostööd teha ning mis nõuab neilt 
kõigilt maksimaalset poliitilist pühendumust, et tagada selle ratifitseerimine enne 1. jaanuari 
2009;

H. on vajalik, et kõik liikmesriigid ratifitseeriksid Lissaboni lepingu 2008. aasta lõpuks, et 
võimaldada kodanikel anda 2009. aasta valimistel oma hääl, olles täielikult teadlikud liidu 
uuest institutsioonilisest raamistikust,

Positiivne samm liidu tuleviku nimel 

1. järeldab, et tervikuna on Lissaboni leping kehtivate lepingute märkimisväärne edasiarendus, 
millega antakse liidule suurem demokraatlik vastutus ja tõhustatakse otsuste tegemist 

                                               
1 500 poolthäält, 137 vastuhäält, 40 erapooletut (Euroopa Parlamendi 12. jaanuari 2005. aasta 

resolutsioon Euroopa põhiseaduse lepingu kohta [(Corbetti ja Méndez de Vigo raport), (ELT C 247 
E, 6.10.2005, lk. 88).]
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(Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide rolli tugevdamise kaudu), tugevdatakse ELi 
kodanike õigusi liidu suhtes ja parandatakse liidu institutsioonide tõhusat toimimist;

Suurem demokraatlik vastutus

2. tervitab asjaolu, et demokraatlikku vastutust ja otsustuspädevust laiendatakse, andes sellega 
kodanikele suurema kontrolli liidu tegevuse üle eeskätt järgmiste paranduste kaudu:

a) kõikide Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmine allub sellisel tasandil 
parlamentaarsele kontrollile, millist ei eksisteeri mitte üheski teises riigiüleses või 
rahvusvahelises struktuuris:

– kõik Euroopa Liidu õigusaktid, kui mõned erandid välja arvata, peavad 
saama võrdsetel tingimustel nõukogu (koosneb riikide ministritest, kellel on 
kohustus anda aru oma parlamendile) ja Euroopa Parlamendi (koosneb otse 
valitud liikmetest) heakskiidu;

– tugevdatakse riikide parlamentide kontrolli ELi õigusloome üle, sest riikide 
parlamendid saavad kõik Euroopa Liidu õigusaktide ettepanekud kätte 
piisavalt varakult, et arutada neid oma ministritega enne seisukoha võtmist 
nõukogus ning samuti saavad nad õiguse taotleda ettepaneku uut 
kontrollimist, kui nad on seisukohal, et see ei järgi subsidiaarsuse põhimõtet;

b) komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu ettepaneku alusel, 
milles võetakse arvesse Euroopa Parlamendi valimisi;

c) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimetavad ühiselt Euroopa 
Ülemkogu ja komisjoni president ning komisjoni liikmena peab ta 
ametissemääramiseks läbima Euroopa Parlamendis samasuguse menetluse, nagu 
kõik teisedki volinikud: kõrge esindaja allub komisjoni asepresidendina ametisse 
määramisel ja oma ametikohustuste täitmisel samasugustele eeskirjadele nagu kõik 
teised volinikud;

d) kehtestatakse uus, lihtsustatud ja demokraatlikum, ainult ühe lugemisega 
eelarvemenetlus: loobutakse kohustuslike ja mittekohustuslike kulude eristamisest, 
tagades seega Euroopa Parlamendi ja nõukogu täieliku võrdsuse kogu aastaeelarve 
kinnitamisel, ühtlasi antakse Euroopa Parlamendile õigus anda heakskiit õiguslikult 
siduvale mitmeaastasele finantsraamistikule;

e) demokraatlikku kontrolli seoses komisjonile delegeeritud õigusloomega seotud 
volitustega tugevdatakse uue järelevalvesüsteemi abil, kus Euroopa Parlament või 
nõukogu saavad tühistada komisjoni otsused või volituste delegeerimise;

f) Euroopa Parlament peab heaks kiitma mitmed liidu nimel sõlmitavad 
rahvusvahelised lepingud, muu hulgas valdkondades, kus liidusiseselt kehtib 
seadusandlik tavamenetlus;
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g) õigusakti projektide arutamise või hääletustega seotud nõukogu kohtumised on 
avalikud, seega on kodanikel võimalus näha, kuidas nende valitsused nõukogus 
käituvad;

h) ametid, eelkõige Europol ja Eurojust, alluvad suuremale parlamentaarsele 
järelevalvele;

i) Regioonide Komitee saab õiguse esitada Euroopa Liidu Kohtule hagisid, selle 
liikmete ametiaeg pikeneb viie aastani ja suhted Euroopa Parlamendiga on selgemalt 
määratletud;

j) tulevikus on aluslepingute läbivaatamine avatum ja demokraatlikum, sest Euroopa 
Parlament saab õiguse selle kohta ettepanekuid teha ning iga kavandatavat 
läbivaatust kontrollib konvent, mis koosneb riikide parlamentide ja Euroopa 
Parlamendi esindajatest, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ei pea seda 
vajalikuks, samas kehtestatakse uued lihtsustatud menetlused lepingu teatud sätete 
ühehäälseks muutmiseks, milleks on vaja riikide parlamentide heakskiitu;

Väärtuste kinnitamine, kodanike õiguste tugevdamine, selguse suurendamine

3. tervitab asjaolu, et tänu järgmistele parandustele tugevdatakse kodanike õigusi:

a) ELi põhiõiguste harta, kus sätestatakse kõik kodaniku-, poliitilised, majanduslikud ja 
sotsiaalsed õigused, muutub õiguslikult siduvaks; see annab liidu kodanikele 
õiguskindluse ja tagab, et ELi õigusaktid ja kõik ELi institutsioonide või ELi õigusel 
põhinevad sammud peavad olema nende standarditega kooskõlas, austades samal 
ajal subsidiaarsuse põhimõtet;

b) liit taotleb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemist, 
mille tulemusena allub liit samasugusele välisele kontrollile kodanike õiguste 
austamise kohta nagu liikmesriigidki;

c) uute sätetega lihtsustatakse kodanike ja kodanikuühiskonda esindavate ühenduste 
osalemist Euroopa Liidu aruteludes, arvestades nende tähtsat panust lepingu 
ettevalmistamisel; julgustatakse dialoogi tööturu osapoolte vahel ning dialoogi 
kirikute, usuringkondade ja mitteusuliste organisatsioonide vahel;

d) ELi kodanikualgatuse kehtestamine võimaldab kodanikel esitada ettepanekuid 
nendes küsimustes, mille puhul nad leiavad, et ELi õigusakt on vajalik aluslepingute 
rakendamiseks;

e) parandatakse kodanike kohtulikku kaitset, kuna kohtu pädevus laieneb vabaduse, 
turvalisuse ja õiguse küsimustele ning Euroopa Ülemkogule, Euroopa Keskpangale 
ja liidu asutustele, samas lihtsustatakse füüsiliste ja juriidiliste isikute juurdepääsu 
kohtumenetlustele;
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4. tervitab asjaolu, et lepinguga tõstetakse esile palju selgemal ja nähtavamal viisil kõikide 
liikmesriikide ühised väärtused, mis on olnud liidu loomise aluseks, samuti liidu eesmärgid 
ja selle tegevuse juhtimise põhimõtted ning suhted liikmesriikidega:

a) eristatakse selgelt liidu pädevused liikmesriikide suhtes, lähtudes põhimõttest, et 
pädevus, mida aluslepingutega ei ole liidule antud, kuulub liikmesriikidele;

b) suuremat tähelepanu pööratakse poliitikavaldkondadele, millest on ilmselgelt 
kodanikele kasu: kehtestatakse üldiselt kohaldatavad uued sätted, mis käsitlevad 
tööhõive kõrget taset, piisava sotsiaalse kaitse tagamist, võitlust sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, hariduse, koolituse ja tervise kõrge taseme edendamist, igasuguse 
diskrimineerimise kaotamist ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist; 
uutes sätetes tõhustatakse säästva arengu edendamist ja keskkonnakaitset, sealhulgas 
kliimamuutuse vastu võitlemist ja üldhuviteenuste austamist; kinnitatakse 
majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse positsiooni liidu eesmärkide 
seas;

c) lõpeb Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu segiajamine, sest Euroopa Liit muutub 
üheks juriidiliseks isikuks ja struktuuriks;

d) liikmesriikidevahelise solidaarsuse klausel annab kodanikele võimaluse arvestada 
terroristlike rünnakute, loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste korral 
kõikide liikmesriikide toetusega;

e) sellega kinnitatakse liidu institutsionaalse korralduse eripära, millele liikmesriigid 
loovutavad teatava osa oma pädevusest, mida on nende arvates parem ellu viia ühiste 
mehhanismide kaudu, pakkudes samas igasuguste kahtluste tõrjumiseks piisavaid 
tagatisi selleks, et EL ei muutuks kõikvõimsaks tsentraliseeritud üliriigiks, näiteks:

– kohustus austada liikmesriikide rahvuslikku identiteeti, mis on omane nende 
poliitilistele ja põhiseaduslikele põhistruktuuridele, sealhulgas piirkondlikule 
ja kohalikule omavalitsusele, samuti riigi põhifunktsioone, sealhulgas riigi 
territoriaalse terviklikkuse tagamist, avaliku korra säilitamist ja riigi 
julgeoleku kaitsmist;

– pädevuse andmise põhimõte (mille kohaselt kuulub liidule ainult 
liikmesriikide poolt antud pädevus), subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtted;

– liikmesriikide osalemine liidu otsustamissüsteemis ning selle muutmisele 
nõusoleku andmises;

– tunnustatakse liikmesriikide õigust soovi korral liidust lahkuda;

Suurem tulemuslikkus

5. tervitab asjaolu, et uue lepinguga tugevdatakse liidu institutsioonide võimet täita oma 
ülesandeid tõhusamalt, seda eelkõige järgmistel põhjustel:



DV\779820ET.doc 75/369 PE423.766v01-00

ET

a) märkimisväärselt suureneb nende valdkondade arv, mille puhul nõukogus kokku 
tulnud valitsused võtavad otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud 
häälteenamusega, võimaldades 27 liikmesriigiga liidul toimida rohkemates 
valdkondades ilma vetodest tingitud blokeeringuteta;

b) uus topelthäälteenamuse süsteem muudab nõukogus otsuseni jõudmise lihtsamaks;

c) Euroopa Ülemkogu saab Euroopa Liidu täieõiguslikuks institutsiooniks ning selle 
kuue kuu tagant vahetuv eesistuja asendatakse presidendiga, kelle valivad ülemkogu 
liikmed kahe ja poole aastaseks ametiajaks, võimaldades sellega kohtumiste 
sidusamaid ettevalmistusi ja töö järjepidevust: 

d) alates 2014. aastast vähendatakse komisjoni liikmete arvu kahe kolmandikuni 
liikmesriikide arvust, mis lihtsustab komisjoni tööd ja teeb veelgi selgemaks, et 
volinikud esindavad Euroopa, mitte oma päritoluriigi huve, samas kui roteeruv 
süsteem tagab jätkuvalt kõikide liikmesriikide võrdse osaluse;

e) liidu nähtavus ja suutlikkus tegutseda globaalsel tasandil kasvab märkimisväärselt:

– liidu välispoliitika kõrge esindaja ning välissuhete volinik – kaks ametikohta, 
mis põhjustavad dubleerimist ja segadust – liidetakse ühtseks komisjoni 
asepresidendiks / välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks, kes 
juhib välisasjade nõukogu tööd ning väljendab liidu seisukohta küsimustes, 
milles liidul on ühine seisukoht, tagades seega liidu välistegevuse suurema 
sidususe; 

– komisjoni ja nõukogu ning riikide diplomaatiliste teenistuste ametnikest 
koosneva ühtse välisteenistuse saab nõukogu moodustada üksnes komisjoni 
nõusolekul ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist; välisteenistust 
juhib komisjoni asepresident / kõrge esindaja, välisteenistus tuleks 
komisjoniga siduda ning see peab tagama parema järjepidevuse liidu 
välispoliitika arendamisel ja rakendamisel;

– tugevdatakse liidu suutlikkust arendada välja julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
ühiseid struktuure, lisades muu hulgas klausli vastastikuse abi ja abistamise 
kohta relvastatud kallaletungi korral ja suurendades sellega kodanike 
turvatunnet, tagades samal ajal vajaliku paindlikkuse, mis võimaldab võtta 
arvesse liikmesriikide erinevaid lähenemisviise nendes küsimustes;

f) õigusaktid ja rakendusaktid muutuvad selgemalt eristatavaks ja delegeeritud 
õigusaktide uus määratlus võimaldab muuta ELi õigusaktid lihtsamaks ja 
sujuvamaks;

g) loobutakse sambastruktuurist, võimaldades lihtsustatud mehhanismide ja vahendite 
abil liidu tegevuse ühtsust erinevates valdkondades, kuigi välis- ja 
julgeolekupoliitika eriline loomus nõuab nendes valdkondades erimenetlusi;
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h) vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonna tegevuse eesmärgid on 
ambitsioonikamad ja menetlused tõhusamad, loobutakse eraldi valitsustevaheliste 
vahendite ja menetluste kasutamisest ning see allutatakse kohtulikule kontrollile, 
lubades seega õigus-, turvalisuse- ja sisserändeküsimustes märgatavat edasiminekut;

i) liidu eesmärgid ja pädevused kliimamuutuste, lapse õiguste, Euroopa 
naabruspoliitika, humanitaarabi, energia (sh lepingus viidatud liikmesriikidevaheline 
solidaarsus selles küsimuses), kosmose, teadusuuringute, turismi, spordi, 
rahvatervise ja kodanikukaitse küsimustes on selgemini määratletud; ühine 
kaubanduspoliitika tunnistatakse liidu ainupädevuses olevaks;

j) mitmetes muudes küsimustes saab võimalikuks tulemuslikumate 
otsustamismeetodite rakendamine niipea, kui selleks on olemas poliitiline tahe;

k) tekib suurem võimalus kasutada paindlikke korraldusi, kui kõik liikmesriigid ei 
soovi või ei suuda teatud poliitikaga ühel ajal edasi minna;

Probleemid

6. on teadlik levinud kahetsusest selle üle, et pärast Prantsusmaa ja Hollandi rahvahääletuse 
tulemust oli uue kokkuleppe kindlustamiseks 27 liikmesriigi vahel vaja teha järgmist:

– loobuda põhiseadusele suunatud lähenemisviisist ja selle teatud joontest, nagu 
kodanike ja liikmesriikide tahtel põhineva liidu mõiste; üksainus ja struktureeritud 
tekst, selgem terminoloogia õigusaktide määratlemisel, lipu ja hümni sätestamine 
lepingus ning välisministri tiitli kasutamine kõrge esindaja asemel;

– lükata edasi uue lepingu oluliste osade rakendamine, näiteks nõukogu uue 
hääletussüsteemi jõustumine (millega käisid kaasas erisätted hääletamise 
edasilükkamise kohta ehk nn "Ioannina kompromiss") ja piiravate mehhanismide, 
nagu nn "hädapidurite" lisamine seadusandlikule tavamenetlusele teatud 
pädevusvaldkondades;

– kaasata lepingusse konkreetsete liikmesriikide kohta kehtivad meetmed, näiteks 
nõusolekusüsteemi laiendamine kahele liikmesriigile õigusalase koostöö osas 
kriminaalasjades ja politseikoostöö osas, protokoll, mis piiraks harta mõju kahe 
liikmesriigi siseriiklikule õigusele, ja ühele liikmesriigile lisakoht Euroopa 
Parlamendis erandina kahaneva proportsionaalsuse põhimõttest;

– muuta lepingu mitmete lõikude või sellele lisatud protokollide ja deklaratsioonide 
sõnastust, mis kaldub õigustamatult negatiivse tooni suunas, jättes mulje, et liidu ja 
selle institutsioonide vahel puudub usaldus ning saates seeläbi üldsusele vale 
signaali;

Järeldused

7. toetab lepingut ja rõhutab liidu liikmesriikide vajadust saavutada selle õigeaegne 
ratifitseerimine, et leping saaks jõustuda 1. jaanuaril 2009;
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8. usub, et Lissaboni leping tagab stabiilse raamistiku, mis võimaldab liidul tulevikus edasi 
areneda;

9. on teadlik, et muutmisleping on paratamatult segasem ja halvemini loetav kui kodifitseeritud 
leping; nõuab seetõttu Lissaboni lepinguga revideeritud konsolideeritud aluslepingute 
viivitamatut avaldamist, mis pakuks kodanikele selgema alusteksti liidu kohta;

10. kordab nõudmist, et ELi institutsioonid ja riikide ametiasutused teeksid vastavalt lojaalse 
koostöö põhimõttele võimalikult suuri pingutusi, et teavitada Euroopa kodanikke selgelt ja 
objektiivselt nimetatud lepingu sisust;

11. teeb vastutavale komisjonile ülesandeks valmistada ette vajalikud kodukorra muudatused ja 
hinnata vajadust täiendavate rakendusmeetmete järele;

o

o o

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja põhiseaduskomisjoni raport 
liikmesriikide parlamentidele, nõukogule, komisjonile ja Euroopa Tulevikukonvendi 
endistele liikmetele ning tagada, et parlamendi teenistused, sh infobürood, annaksid 
küllaldast teavet Euroopa Parlamendi seisukoha kohta seoses kõnealuse lepinguga.
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Raport Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste kohta Lissaboni lepingu 
rakendamisel (2008/2063(INI)) – Raportöör: Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 13. detsembril 2007 alla kirjutatud Lissaboni lepingut, millega muudetakse 
Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, mida on 
muudetud ühtse Euroopa aktiga ning Maastrichti, Amsterdami ja Nice’i lepinguga;

– võttes arvesse 12. detsembri 2007. aasta1 põhiõiguste hartat;

– võttes arvesse 15. detsembri 2001. aasta Laekeni deklaratsiooni Euroopa Liidu tuleviku kohta2;

– võttes arvesse Roomas 29. oktoobril 2004 alla kirjutatud Euroopa põhiseaduse lepingut;

– võttes arvesse oma 7. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu põhiseadusliku protsessi 
tegevuskava kohta3;

– võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumise kohta4;

– võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Lissaboni lepingu kohta5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning väliskomisjoni, arengukomisjoni, 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, 
õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A6-0145/2009),

1. Uued poliitikavaldkonnad

1.1. Uued eesmärgid ja horisontaalsed klauslid

                                               
17. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste harta, mis kuulutati välja Strasbourgis 12. detsembril 

2007.
2Euroopa Ülemkogu Laekeni kohtumine, Laekeni deklaratsioon Euroopa Liidu tuleviku kohta, SN 273/01, 

15.12.2001.
3ELT C 125 E, 22.5.2008, lk 215.
4Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0328.
5Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0055.
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1. tunneb heameelt selle üle, et leping muudab põhiõiguste harta siduvaks, ning selle üle, et 
tunnustatakse kõikidele ELi kodanikele ja elanikele sätestatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid; 
rõhutab, et parlament võtab kohustuse tagada harta täielik järgimine;

2. tunneb heameelt esindus- ja osalusdemokraatia tugevdamise üle, mis tuleneb muu hulgas 
niinimetatud kodanikualgatuse (ELi lepingu artikkel 11 Lissaboni lepingu versioonis) 
sissetoomisest, mis võimaldab miljonil kodanikul mitmest liikmesriigist paluda komisjonil 
esitada õigusakti ettepaneku;

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et keskkonnakaitset peetakse tähtsaks kõikides ELi 
poliitikavaldkondades ning Lissaboni lepingu versioonis Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 191 viidatakse selgesõnaliselt võitlusele kliimamuutuste vastu rahvusvahelisel tasandil; 
rõhutab, et parlament peaks jätkuvalt avaldama Euroopa Liidule survet, et liit võtaks juhtrolli 
kõikides poliitikavaldkondades, mis on seotud võitlusega kliimamuutuste ja globaalse 
soojenemise vastu;

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et ELi toimimise leping ühendab vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala loomise põhiõiguste ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide õiguskorra kaitsega 
(ELi toimimise lepingu artikkel 67);

5. võtab eriti teadmiseks eesmärgi luua kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus, mille 
eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemeline 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine (ELi lepingu artikli 3 lõige 3), millega 
ühendatakse seega siseturu väljakujundamise eesmärk muude eesmärkidega;

6. võtab rahuloluga teadmiseks, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus lisati liidu väärtuste (ELi 
lepingu artikkel 2) ja eesmärkide (ELi lepingu artikli 3 lõige 3) hulka;

7. tunneb heameelt asjaolu üle, et vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 208 lõikele 1 täiendavad ja 
tugevdavad liidu ja liikmesriikide arengukoostöö poliitikad teineteist, samas kui Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu praegu kehtiva artikli 177 lõike 1 kohaselt „[ü]henduse poliitika 
arengukoostöö alal [...] täiendab liikmesriikide poliitikat”; rõhutab parlamendi suurenenud 
vastutust, arvestades et liidul on tulevikus poliitika kujundamisel suurem algataja roll, mis peaks 
tooma kaasa abiandjate tegevuse parema koordineerimise ja tööjaotuse ning tõhustama 
abiandmist vaesuse vähendamiseks ja pikemas perspektiivis selle kaotamiseks aastatuhande 
arengueesmärkide raames;

8. on arvamusel, et territoriaalse ühtekuuluvuse lisamine liidu eesmärkide hulka (ELi lepingu 
artikkel 3) täiendab majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärke ning et õiguslike aluste 
sissetoomine nendes valdkondades suurendab parlamendi pädevust liidu peamiste 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõju hindamisel; märgib rahulolevalt, et äärepoolseimate 
piirkondade eristaatust kinnitatakse ELi toimimise lepingu artiklites 349 ja 355;

9. tunneb heameelt horisontaalsete sätete sissetoomise üle, mis käsitlevad kõrget tööhõive taset, 
sotsiaalset kaitset, sotsiaalse tõrjutuse vastast võitlust, hariduse, koolituse ja inimeste tervise 
kaitse kõrget taset, võitlust diskrimineerimisega ning keskkonnakaitset, mis on Euroopa Liidu 
poliitika kujundamise aluseks olevad üldpõhimõtted (ELi toimimise lepingu artiklid 9, 10 ja 
11);



PE423.766v01-00 80/369 DV\779820ET.doc

ET

10. tunneb lisaks heameelt selle üle, et tugevdatakse tarbijakaitset kui valdkondadevahelist 
ülesannet, mida tuleb arvestada teiste liidu poliitikate kujundamisel ja elluviimisel, ning et see 
valdkondadevaheline ülesanne asub nüüd ELi toimimise lepingu artiklis 12 ja seega märksa 
silmapaistvamal kohal;

11. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu artiklis 122 selgesõnaliselt väljendatud solidaarsussätte 
üle, mille kohaselt nõukogu võib kehtestada asjakohased meetmed, kui tekib tõsiseid raskusi 
teatud toodetega varustamisel, eelkõige energeetika valdkonnas;

12. tunneb heameelt asjaolu üle, et ELi toimimise lepingu artiklis 214 tunnustatakse humanitaarabi 
liidu iseseisva poliitikavaldkonnana; on seisukohal, et ELi toimimise lepingu viienda osa III 
jaotise 1. peatükk (arengukoostöö) ja 3. peatükk (humanitaarabi) loovad selge õigusliku aluse 
arengu- ja humanitaarabile, mille suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust;

13. tunneb lisaks heameelt Euroopa Liidu volituste tugevdamise üle kodanikukaitse valdkonnas, mis 
võimaldavad anda sündmusekohast abi ja teha õnnetusejärgseid päästetöid kolmandates riikides 
(ELi toimimise lepingu artikkel 214);

1.2. Uued õiguslikud alused

14. rõhutab, et liidu välistegevuse laiendamine Lissaboni lepingu kohaselt, sealhulgas 
välispoliitikaga seotud valdkondi (välistegevus ning ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) / 
ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika) puudutavad uued õiguslikud alused ja vahendid, loob 
vajaduse uue institutsioonidevahelise tasakaalu järele, mis tagaks parlamendipoolse piisava 
demokraatliku kontrolli;

15. tunneb heameelt asjaolu üle, et energeetikaküsimusi käsitletakse nüüd eraldi ELi toimimise 
lepingu kolmanda osa XXI jaotises ja selle valdkonna meetmetel on seega õiguslik alus (ELi 
toimimise lepingu artikkel 194); märgib siiski, et kui üldreeglina järgitakse seadusandlikku 
tavamenetlust, jäävad energiaallikate valikut puudutavad otsused liikmesriikide pädevusse ning 
kõnealuse valdkonna fiskaalmeetmete puhul on endiselt vaja Euroopa Parlamendiga ainult 
konsulteerida;

16. võtab rahulolevalt teadmiseks liidu ühised väärtused üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
osas ja tunneb heameelt õigusliku aluse üle, mis võimaldab määratleda üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutamist reguleerivad põhimõtted ja tingimused seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt (ELi toimimise lepingu artikkel 14 ja protokoll nr 26 üldhuviteenuste 
kohta);

17. on seisukohal, et Lissaboni lepinguga ühise kaubanduspoliitika valdkonnas tehtud muudatused 
(ELi toimimise lepingu artiklid 206 ja 207) aitavad üldiselt parandada selle poliitika 
demokraatlikku legitiimsust ja tõhusust, tuues eelkõige sisse seadusandliku tavamenetluse ja 
nõude saada nõusolek kõikide lepingute puhul; märgib, et kõik ühise kaubanduspoliitika alla 
kuuluvad küsimused kuuluvad tulevikus liidu ainupädevusse, mis tähendab, et enam ei ole sega-
kaubanduskokkuleppeid, mille sõlmivad nii liit kui ka liikmesriigid;

18. on rahul Euroopa kosmosepoliitika sätte lisamisega (ELi toimimise lepingu artikkel 189) ning 
tunneb heameelt parlamendile ja nõukogule antud võimaluse üle võtta seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt vajalikud meetmed Euroopa kosmoseprogrammi loomiseks; on siiski 
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seisukohal, et selles artiklis sisalduvad sõnad „ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja 
haldusnorme ühtlustama” võivad takistada ühtse Euroopa kosmosepoliitika rakendamist;

19. juhib tähelepanu sellele, et Lissaboni leping sisaldab uut õiguslikku alust, millega nähakse ette 
kaasotsustamine intellektuaalomandi õiguste puhul (ELi toimimise lepingu artikkel 118);

20. tunneb heameelt ELi meetmete ulatuse laiendamise üle noorsoopoliitika valdkonnas, millega 
ergutatakse noori osalema Euroopa demokraatias (ELi toimimise lepingu artikkel 165);

21. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu artiklis 298 sätestatud uue õigusliku aluse üle, vastavalt 
millele „[l]iidu institutsioone, organeid ja asutusi abistab nende ülesannete täitmisel avatud, 
tõhus ja sõltumatu Euroopa halduskorraldus”, kuna see annab aluse liidu haldusmenetlust 
reguleerivatele eeskirjadele;

22. tunneb heameelt õigusliku aluse tugevdamise üle Euroopa Liidu meetmete võtmiseks liidu 
finantshuve kahjustavate kelmuste ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks (ELi toimimise 
lepingu artikkel 325); rõhutab asjaolu, et Lissaboni lepinguga eemaldatakse EÜ asutamislepingu 
praeguses artiklis 280 sisalduv piirang, mille kohaselt sellised meetmed „ei käsitle siseriikliku 
kriminaalõiguse kohaldamist või siseriiklikku õigusemõistmist”;

23. juhib tähelepanu sellele, et lepingu uued sätted, mis käsitlevad õigusalast koostööd tsiviil- ja 
kriminaalasjades, sisaldavad õiguslikku alust meetmete vastuvõtmiseks kohtunike ja 
kohtutöötajate koolituse toetamiseks (ELi toimimise lepingu artiklid 81 ja 82);

24. rõhutab, et Lissaboni lepinguga nähakse ette ka võimalus asutada Euroopa Prokuratuur liidu 
finantshuve kahjustavate kuritegude vastu võitlemiseks (ELi toimimise lepingu artikkel 86);

25. tunneb heameelt asjaolu üle, et Lissaboni lepinguga tuuakse siduvad sätted lapse õiguste 
kaitseks Euroopa Liidu sise- ja väliseesmärkidesse (ELi lepingu artikli 3 lõike 3 teine lõik ja 
lõige 5);

26. tunneb heameelt turismi lisamise üle Lissaboni lepingu uue jaotisena (ELi toimimise lepingu 
artikkel 195), milles sätestatakse, et liit täiendab liikmesriikide tegevust; tunneb heameelt ka 
sätte üle, mille kohaselt nimetatud jaotise alla kuuluvate seadusandlike aktide eelnõude 
vastuvõtmise suhtes kehtib seadusandlik tavamenetlus;

27. tunneb heameelt asjaolu üle, et Lissaboni lepinguga lisatakse sport nende valdkondade hulka, 
mille puhul on ette nähtud õiguslik alus (ELi toimimise lepingu artikkel 165); rõhutab eriti, et 
liit saab lõpuks võtta meetmeid spordi ja selle Euroopa mõõtme arendamiseks ning saab võtta 
muu Euroopa poliitika rakendamisel nõuetekohaselt arvesse spordi eripära;

2. Euroopa Parlamendi uued volitused

2.1. Uued kaasotsustamisvolitused

28. tunneb heameelt asjaolu üle, et Lissaboni leping tugevdab märkimisväärselt Euroopa Liidu 
demokraatlikku legitiimsust tänu parlamendi kaasotsustamisvolituste laiendamisele;

29. tunneb heameelt asjaolu üle, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala integreeritakse 
täielikult ELi toimimise lepingusse (artiklid 67–89) ning kaotatakse ametlikult kolmas sammas; 
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tunneb heameelt asjaolu üle, et enamik otsuseid tsiviilõiguse, varjupaiga-, sisserände- ja 
viisapoliitika valdkonnas, samuti õigusalases ja politseikoostöös kriminaalasjades tehakse 
tulevikus seadusandliku tavamenetluse kohaselt;

30. usub, et seadusandliku tavamenetluse kasutuselevõtmine ühise põllumajanduspoliitika 
valdkonnas suurendab Euroopa Liidu demokraatlikku vastutust, kuna Euroopa Parlament 
hakkab õigusloomega tegelema nõukoguga võrdsetel alustel; rõhutab, et kaasotsustamist 
kohaldatakse tulevikus ELi toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 kohaselt kõikide 
põllumajanduse valdkonna õigusaktide suhtes, mis puudutab eriti põllumajanduse valdkonna 
nelja peamist horisontaalset teksti (ühtne ühine turukorraldus, otsetoetuste määrus, maaelu 
arengu määrus ja ühise põllumajanduspoliitika rahastamine); juhib lisaks tähelepanu sellele, et 
õigusaktid kvaliteedi, mahepõllumajanduse ja müügiedendamise kohta kuuluvad samuti ELi 
toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 reguleerimisalasse;

31. rõhutab, et selleks, et nõukogu saaks volitused võtta vastu meetmeid vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 43 lõikele 3, on vaja enne võtta seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 vastu õigusakt, milles määratakse kindlaks nõukogule 
volituste andmisega kaasnevad tingimused ja piirangud; on seisukohal, et ELi toimimise lepingu 
artikli 43 lõikes 3 ei nähta ette õiguslikku alust ega autonoomseid volitusi, mis võimaldaks võtta 
vastu või muuta mõnd ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas praegu kehtivat nõukogu akti; 
kutsub nõukogu üles loobuma ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikes 3 osutatud meetmete 
vastuvõtmisest ilma parlamendiga eelnevalt konsulteerimata;

32. märgib, et Lissaboni lepinguga muudetakse ulatuslikult ühise kalanduspoliitika 
otsustamissüsteemi ja suurendatakse ka selle demokraatlikku vastutust; tunneb heameelt asjaolu 
üle, et Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ühise 
kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikud eeskirjad (ELi toimimise lepingu artikli 
43 lõige 2); on sellega seoses seisukohal, et kõikide teemade suhtes, mis on ametlikult lisatud 
iga-aastasesse määrusesse (välja arvatud kalapüügivõimaluste kindlaksmääramine ja kvootide 
jaotus), näiteks tehnilisi meetmeid või püügikoormust käsitlevad teemad või piirkondlikes 
kalandusorganisatsioonides vastuvõetud otsuste hõlmamine, millel on eraldi õiguslik alus, 
tuleks kohaldada seadusandlikku tavamenetlust;

33. tunneb heameelt seadusandliku tavamenetluse kasutuselevõtmise üle üksikasjaliku eeskirja 
vastuvõtmiseks mitmepoolse järelevalve menetluse kohta (ELi toimimise lepingu artikli 121 
lõige 6), mis peaks tugevdama majanduslikku koordineerimist;

34. usub, et Euroopa Keskpanga kohustus anda aru panga rahapoliitika kohta on nüüd suurem, kuna 
EKP tunnistatakse Euroopa Liidu institutsiooniks; tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa 
Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja EKP põhikirja mitmeid sätteid saab muuta pärast 
konsulteerimist parlamendiga vastavalt EKPSi ja EKP põhikirja artiklile 40.2; kinnitab, et see ei 
kujuta endast EKP sõltumatuse piiramist rahapoliitika või asutamislepingus sätestatud 
prioriteetide valdkonnas;

35. on seisukohal, et ELi toimimise lepingu artikkel 182 on edusamm, sest selles osutatud 
mitmeaastase raamprogrammi ja Euroopa teadusruumi rajamise suhtes kohaldatakse tulevikus 
seadusandlikku tavamenetlust; märgib siiski, et kõnealuses artiklis mainitud eriprogrammid 
võetakse vastu seadusandliku erimenetluse kohaselt ja Euroopa Parlamendiga üksnes 
konsulteeritakse (ELi toimimise lepingu artikli 182 lõige 4);
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36. tunneb heameelt asjaolu üle, et struktuurifondide rakendamise osas asetab Lissaboni leping 
Euroopa Parlamendi nõukoguga võrdsele alusele, asendades praeguse nõusolekumenetluse 
seadusandliku tavamenetlusega; on seisukohal, et see on eriti tähtis struktuurifondide puhul 
pärast 2013. aastat, kuna see suurendab läbipaistvust ja nende fondide aruandekohustust 
kodanike ees;

37. märgib, et õigusakte, millega keelatakse diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, võetakse 
tulevikus vastu seadusandliku erimenetluse kohaselt ja nende puhul on vaja parlamendi 
nõusolekut (ELi toimimise lepingu artikkel 19);

38. tunneb heameelt asjaolu üle, et seadusandlik tavamenetlus hõlmab meetmeid võitluseks 
inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kauplemise vastu ning seksuaalse ärakasutamise 
vastu (ELi toimimise lepingu artikli 79 lõige 2 ja artikli 83 lõige 1);

39. tunneb heameelt kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamise laiendamise üle haridus-, kaasa 
arvatud spordivaldkonnale (ELi toimimise lepingu artikli 165 lõige 4);

40. tunneb heameelt asjaolu üle, et edaspidi kohaldatakse kaasotsustamist Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjade suhtes (ELi toimimise lepingu artikkel 336), kuna see võimaldab 
parlamendil osaleda nõukoguga võrdsetel alustel nende eeskirjade kohandamisel;

2.2. Uued eelarvevolitused

41. märgib, et Lissaboni lepinguga muudetakse põhjalikult liidu rahandusvaldkonda, eriti mis 
puudutab institutsioonidevahelisi suhteid ja otsustamismenetlusi;

42. juhib tähelepanu sellele, et nõukogu ja parlament peavad omavahendite piires kokku leppima 
kulude kavandamises, mis muutub õiguslikult siduvaks (ELi toimimise lepingu artikkel 312); 
tunneb heameelt asjaolu üle, et eelarve peavad tervikuna võtma ühiselt vastu parlament ja 
nõukogu vastavalt mitmeaastasele finantsraamistikule; tunneb heameelt selle üle, et kaotati 
vahetegemine kohustuslike ja mittekohustuslike kulude vahel (ELi toimimise lepingu artikkel 
314); tunneb heameelt asjaolu üle, et finantseeskirjad võetakse tulevikus vastu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt (ELi toimimise lepingu artikkel 322);

43. viitab eelarvekomisjoni koostatavale raportile „Lissaboni lepingus sisalduvate uuenduste mõju 
eelarvele: institutsioonilised sätted ja liidu uued pädevusvaldkonnad”;

2.3. Uus nõusolekumenetlus

44. tunneb heameelt asjaolu üle, et lihtsustatud läbivaatamismenetlus seoses kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise ja seadusandliku tavamenetluse kasutuselevõtmisega ELi 
toimimise lepingu või ELi lepingu V jaotise kohases valdkonnas eeldab parlamendi nõusolekut;

45. võtab teadmiseks liikmesriikidele ette nähtud nn väljaastumisklausli (ELi lepingu artikkel 50); 
rõhutab, et lepingut, milles sätestatakse liikmesriigi liidust välja astumise kord, ei tohi sõlmida 
enne, kui parlament on andnud selleks nõusoleku;

46. tunneb heameelt asjaolu üle, et parlamendi nõusolek on vajalik paljude rahvusvaheliste 
lepingute puhul, millele liit alla kirjutab; rõhutab kavatsust taotleda vajaduse korral, et nõukogu 
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ei alustaks läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks enne, kui parlament on esitanud 
oma seisukoha, ja lubaks parlamendil mistahes hetkel läbirääkimiste jooksul võtta vastutava 
komisjoni raporti alusel vastu soovitusi ning taotleda nende arvessevõtmist enne läbirääkimiste 
lõpetamist;

47. nõuab tungivalt, et mis tahes tulevast segalepingut, milles esineb ÜVJP ja muid kui ÜVJP 
elemente, tuleb üldiselt käsitleda vastavalt ühtsele õiguslikule alusele, mis peaks olema otseselt 
seotud lepingu põhiteemaga; märgib, et parlament saab õiguse, et temaga konsulteeritakse, välja 
arvatud juhul, kui leping on seotud ainult ÜVJPga;

2.4. Uued kontrollivolitused

48. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjoni presidendi valib tulevikus Euroopa Parlament 
Euroopa Ülemkogu ettepaneku alusel, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimisi; viitab 
põhiseaduskomisjoni koostatavale raportile institutsioonidevahelise tasakaalu kohta;

49. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjoni asepresident/liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning teised komisjoni liikmed kiidetakse Euroopa Parlamendis heaks ühtse 
nimekirjana ja seal toimub ka umbusaldushääletus ning seetõttu on nad parlamendi ees 
aruandekohustuslikud;

50. tervitab uut Euroopa Kohtu ja üldkohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamise korda, mis on 
ette nähtud ELi toimimise lepingu artiklis 255 ning mille alusel peab liikmesriikide valitsuste 
otsusele eelnema arvamus kandidaatide ametikohale sobivuse kohta, mille esitab seitsmest 
eksperdist koosnev komitee, kusjuures ühe liikme kandidatuuri esitab Euroopa Parlament;

51. rõhutab vajadust läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli järele seoses Euroopa välisteenistuse 
asutamisega vastavalt ELi lepingu artikli 27 lõikele 3 ning tuletab meelde parlamendi õigust, et 
temaga konsulteeritaks teenistuse asutamise küsimuses; on arvamusel, et Euroopa välisteenistus 
peaks halduslikult kuuluma komisjoni juurde;

52. loodab selgust ELi eriesindajate kriteeriumide, nende ametisse nimetamise ja hindamise osas, 
sealhulgas nende ülesannete määratluse ja eesmärgi, nende volituste kestuse ning liidu tulevaste 
delegatsioonidega kooskõlastamise ja täiendavuse osas;

53. rõhutab vajadust läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli järele seoses Euroopa 
Kaitseagentuuriga ning selle tegevusega, nimelt regulaarse teabevahetuse tagamise teel Euroopa 
Kaitseagentuuri tegevjuhi ja Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni vahel;

54. tunneb heameelt uue konsulteerimisrolli üle, mis parlamendil on tulevikus EKPSi ja EKP 
põhikirja artikli 40.2 alusel seoses EKP nõukogu koosseisu muutmisega;

55. tunneb heameelt asjaolu üle, et ametid, eriti Europol ja Eurojust, on tulevikus tugevama 
parlamentaarse kontrolli all (ELi toimimise lepingu artiklid 85 ja 88); on seepärast arvamusel, et 
nõuandemenetluse säilitamine ühisettevõtete asutamisel teadusuuringute ja tehnoloogia 
arendamise valdkonnas (ELi toimimise lepingu artiklid 187 ja 188) võib olla vastuolus liidu 
õigusaktide vaimuga ametite asutamisel;
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2.5. Uued õigused saada teavet

56. palub Euroopa Ülemkogu eesistujal hoida parlamenti täielikult kursis Euroopa Ülemkogu 
kohtumiste ettevalmistustega ja anda aru kohtumiste tulemustest, võimaluse korral kahe 
tööpäeva jooksul (vajaduse korral parlamendi eriistungil);

57. palub rotatsiooni alusel vahetuval nõukogu eesistujal teavitada parlamenti eesistujariigi 
tööprogrammidest ja saavutatud tulemustest;

58. nõuab tungivalt, et tulevane komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja lepiks parlamendiga kokku asjakohased meetodid, kuidas parlamenti liidu 
välistegevusega täielikult kursis hoida ja temaga selles valdkonnas konsulteerida, kaasates 
nõuetekohaselt kõik parlamendikomisjonid, kes vastutavad kõrge esindaja volituste hulka 
kuuluvate valdkondade eest;

59. rõhutab, et rahvusvaheliste lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja selliste lepingute sõlmimisel 
on komisjonil juriidiline kohustus teavitada parlamenti läbirääkimiste edenemisest võrdselt 
nõukogu moodustatud erikomiteega, nagu on viidatud ELi toimimise lepingu artiklis 218; nõuab, 
et seda teavet edastataks samas mahus ja samal ajal kui nõukogu asjaomasele komiteele 
nimetatud artikli kohaselt;

2.6. Uued algatusõigused

60. tunneb heameelt parlamendi uue rolli üle aluslepingute muudatuste algatamisel; kavatseb seda 
õigust kasutada ja esitada uusi ideid Euroopa tuleviku kohta, kui uued väljakutsed seda 
nõuavad;

61. tunneb heameelt asjaolu üle, et parlamendil on tulevikus algatusõigus tema enda koosseisu 
puudutavate ettepanekute osas, austades aluslepingutes sätestatud põhimõtteid (ELi lepingu 
artikkel 14);

62. märgib, et Lissaboni lepinguga tuuakse sisse seadusandlik erimenetlus sätete vastuvõtmiseks, 
millega määratakse kindlaks ajutiste uurimiskomisjonide üksikasjalikud tingimused ja volitused 
(ELi toimimise lepingu artikkel 226);

3. Uued menetlused

3.1. Riikide parlamentide poolne kontroll

63. tunneb heameelt riikide parlamentidele antud uute õiguste üle seoses subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise eelkontrolliga kõikide liidu õigusaktide puhul; on seisukohal, et Euroopa poliitika 
tugevam riikide parlamentide poolne kontroll aitab tõsta ka üldsuse teadlikkust liidu tegevusest;

64. rõhutab, et riikide parlamentide uusi õigusi tuleb Lissaboni lepingu jõustumisest alates täiel 
määral austada;

65. tunneb heameelt kohalike ja piirkondlike asutuste võetud kohustuse üle austada subsidiaarsuse 
põhimõtet; võtab teadmiseks Regioonide Komitee õiguse esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui 
ta on arvamusel, et subsidiaarsuse põhimõtet on rikutud (protokolli nr 2 artikli 8 teine lõik);
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3.2. Delegeeritud aktid

66. kiidab heaks parandused, mis tulenevad õigusakte ja õigusnormide hierarhiat käsitlevatest uutest 
sätetest, eriti delegeeritud õigusaktide loomist (ELi toimimise lepingu artikkel 290), mis annab 
võimaluse delegeerida komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad, või muuta seadusandliku akti mitteolemuslikke osi; juhib tähelepanu sellele, et 
delegeerimise eesmärgid, sisu, ulatuse ja kestuse peavad parlament ja nõukogu selgelt 
määratlema seadusandlikus aktis;

67. tunneb heameelt eriti ELi toimimise lepingu artikli 290 lõike 2 sätte üle, millega nähakse ette, et 
parlamendil (ja nõukogul) on õigus nii volituste delegeerimine tagasi võtta kui ka esitada 
konkreetsetele delegeeritud õigusaktidele vastuväiteid;

68. märgib, et ELi toimimise lepinguga ei nähta ette õiguslikku alust delegeeritud õigusaktide 
raammeetmeks; kuid teeb ettepaneku, et institutsioonid võiksid leppida kokku sellise 
delegeerimise standardsõnastuses, mille komisjon lisaks regulaarselt seadusandliku akti 
eelnõusse endasse; rõhutab, et nii säilitataks seadusandja vabadus;

69. palub komisjonil selgitada, kuidas ta kavatseb tõlgendada Lissaboni lepingu vastu võtnud 
valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud deklaratsiooni 39 asjatundjatega 
konsulteerimise kohta finantsteenuste alal ja kasutada seda tõlgendust ELi toimimise lepingus 
sisalduvate delegeeritud õigusakte käsitlevate sätete raamest väljaspool;

3.3. Rakendusaktid

70. märgib, et Lissaboni lepinguga tühistatakse EÜ asutamislepingu praegune rakendamisvolitusi 
käsitlev artikkel 202, ja tuuakse ELi toimimise lepingu artiklis 291 sisse uus menetlus 
„rakendusaktid“, millega nähakse ette võimalus anda rakendamisvolitused komisjonile, kui 
„õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi”; 

71. märgib, et ELi toimimise lepingu artikli 291 lõike 3 kohaselt peavad parlament ja nõukogu 
võtma eelnevalt vastu määrused, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse rakendamisvolituste komisjonipoolse teostamise suhtes;

72. märgib, et Lissaboni leping ei sisalda enam alust praegusele komiteemenetlusele ja et 
menetluses olevaid seadusandlike aktide eelnõusid, mida ei võeta vastu enne lepingu jõustumist, 
tuleb muuta, et täita ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 nõudeid;

73. on arvamusel, et nõukoguga võiks pidada läbirääkimisi ajutise lahenduse leidmiseks 
algusperioodiks, nii et võimaliku õigusliku tühimiku tulemusel ei tekiks takistusi ja seadusandja 
saaks uue määruse vastu võtta pärast komisjoni ettepanekute nõuetekohast kaalumist;

4. Üleminekuaja prioriteedid

74. palub komisjonil edastada kaasõigusloojatele kõik menetluses olevad ettepanekud, mille kohta 
kehtivad uued õiguslikud alused ja muudatused õigusloomemenetlustes;

75. juhib tähelepanu sellele, et parlament otsustab, millise seisukoha ta võtab arvamuste suhtes, mis 
on nõusolekumenetluse raames juba vastu võetud küsimustes, mille käsitlemine viiakse 
seadusandliku tavamenetluse alla, ükskõik kas selle puhul on tegemist varasema seisukoha 
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kinnitamise või uue vastuvõtmisega; rõhutab, et parlamendi esimese lugemise seisukohal 
põhinevate arvamuste kinnitamise üle saab parlament hääletada alles pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist;

76. nõuab kindlalt, et sõlmitaks institutsioonidevaheline kokkulepe, millega välistataks põhiõiguste 
mõõdet sisaldavate menetluses olevate kolmanda samba seadusandlike aktide eelnõude 
vastuvõtmine enne Lissaboni lepingu jõustumist, nii et selliste küsimuste puhul oleks võimalik 
täielik kohtulik kontroll, samas kui meetmeid, millel puudub või on ainult piiratud mõju 
põhiõigustele, võib vastu võtta ka enne lepingu jõustumist;

5. Ettepanekud

77. kutsub teisi institutsioone üles alustama läbirääkimisi institutsioonidevahelise kokkuleppe üle, 
mis hõlmab

a) peamisi eesmärke, mille Euroopa Liit peab saavutama pärast 2009. aastat, näiteks kolme 
poliitilise institutsiooni vahelise raamkokkuleppe kujul, mis käsitleb parlamendi ja komisjoni 
2009. aastal algava ametiaja tööprogrammi;

b) rakendusmeetmeid, mis tuleb vastu võtta, et uus leping kujuneks institutsioonide ja liidu 
kodanike jaoks edukaks;

78. palub ajakohastada parlamendi ja nõukogu vaheline institutsioonidevaheline kokkulepe, milles 
määratletakse nende töösuhted välispoliitikas, sealhulgas konfidentsiaalse teabe jagamine ELi 
lepingu artiklite 14 ja 36 ning ELi toimimise lepingu artikli 295 põhjal;

79. kutsub nõukogu ja komisjoni üles kaaluma läbirääkimiste pidamist parlamendiga uue 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle, milles määratletakse sisuliselt parlamendi kaasamine 
kõigil rahvusvahelise lepingu sõlmimisele eelnevatel etappidel;

80. nõuab, et mitmeaastast finantsraamistikku (ELi toimimise lepingu artikkel 312) ja 
finantseeskirju (ELi toimimise lepingu artikkel 322) käsitlevatest uutest sätetest tulenevalt 
vaadataks läbi institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta;

81. on seisukohal, et tuleks võtta kõik vajalikud meetmed Euroopa informatsiooni- ja 
kommunikatsioonipoliitika loomiseks, ning peab kolme institutsiooni ühist poliitilist 
deklaratsiooni kommunikatsiooni kohta esimeseks kasulikuks sammuks selle eesmärgi 
saavutamise suunas;

82. palub komisjonil esitada kiiresti algatuse kodanikualgatuse rakendamiseks, millega sätestatakse 
kõnealuse kodanike õiguse kasutamiseks selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud tingimused; viitab 
põhiseaduskomisjoni koostatavale raportile kodanikualgatuse kohta;

83. palub komisjonil võtta vastu eeskirjad head haldust käsitleva ELi toimimise lepingu artikli 298 
rakendamiseks, et vastata parlamendi ja Euroopa Ombudsmani pikka aega väljendatud 
nõudmisele luua Euroopa halduskorraldust reguleeriva haldusõiguse ühine süsteem;

84. märgib, et Lissaboni leping võimaldab lisada Euroopa Arengufondi liidu eelarvesse ja see 
suurendab ELi arengupoliitika ühe olulise osa demokraatlikku legitiimsust; palub nõukogul ja 
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komisjonil võtta vajalikud meetmed seoses Euroopa Liidu eelarvega 2008./2009. aasta 
vahekokkuvõtte tegemisel;

85. soovitab kiiresti vaadata läbi Euroopa Liidu staatuse rahvusvahelistes organisatsioonides pärast 
seda, kui Lissaboni leping on jõustunud ja liit on saanud Euroopa ühenduste järglaseks, ning 
seda staatust tugevdada;

86. palub komisjonil ja nõukogul leppida parlamendiga kokku strateegias, mille eesmärk on tagada 
sidusus vastuvõetud õigusaktide ning põhiõiguste harta ja aluslepingutes sisalduvate sätete 
vahel, mis käsitlevad selliseid poliitikavaldkondi nagu diskrimineerimise vältimine, 
varjupaigataotlejate kaitse, läbipaistvuse suurendamine, andmekaitse, vähemuste õigused, 
ohvrite ja kahtlusaluste õigused;

87. palub komisjonil ja nõukogul aidata parandada Euroopa ja riiklike asutuste vahelisi suhteid, eriti 
õigusloome ja kohtuvaldkonnas;

88. palub komisjonil ja nõukogul tagada tõhusa ühise energiapoliitika loomine eesmärgiga tõhusalt 
kooskõlastada ELi liikmesriikide energiaturge ja nende turgude arengut ning integreerida 
seejuures välisaspektid, milles keskendutakse energiavarustuse allikatele ja energiatarnete 
marsruutidele;

89. palub nõukogul kaaluda koos parlamendiga, kuidas tuleks kasutada ELi toimimise lepingu 
artikli 127 lõike 6 sätteid, mis lubavad nõukogul anda Euroopa Keskpangale „krediidiasutuste ja 
muude rahaasutuste, välja arvatud kindlustusseltsid, usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalvega seotud” eriülesandeid;

90. kohustub kohandama oma sisemist korraldust, et optimeerida ja ratsionaliseerida talle lepinguga 
antud uute volituste teostamist;

°

° °

91. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning 
liikmesriikide parlamentidele.
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Raport Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kohta 
vastavalt Lissaboni lepingule (2008/2120(INI)) – Raportöör: Elmar Brok1

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Amsterdami lepingule lisatud protokolli riikide parlamentide funktsiooni kohta 
Euroopa Liidus;

– võttes arvesse Amsterdami lepingule lisatud protokolli subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta;

– võttes arvesse Lissaboni lepingut, eriti Euroopa Liidu lepingu artiklit 12;

– võttes arvesse Lissaboni lepingule lisatud protokolli riikide parlamentide rolli kohta Euroopa 
Liidus, eriti selle artiklit 9;

– võttes arvesse Lissaboni lepingule lisatud protokolli subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta;

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2002. aasta resolutsiooni suhete kohta Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide vahel Euroopa integratsioonis2;

– võttes arvesse 27. jaanuari 2003. aasta suuniseid suhete kohta valitsuste ja parlamentide vahel 
ühenduse küsimustes (soovituslikud miinimumstandardid) (Kopenhaageni parlamentaarsed 
suunised) 3, mis võeti vastu Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa ja ühenduse 
asjade komisjonide (COSAC) XXVIII konverentsil;

– võttes arvesse 21. juunil 2008 heaks kiidetud suuniseid parlamentidevahelise koostöö kohta 
Euroopa Liidus4;

– võttes arvesse Pariisis 4. novembril 2008. aastal toimunud COSACi XL kohtumise järeldusi, 
eriti nende punkti 1;

– võttes arvesse Iirimaa parlamendi alamkomisjoni 2008. aasta novembris valminud raportit 
„Iirimaa tulevik Euroopa Liidus”, eriti raporti kokkuvõtte paragrahve 29–37, milles laialdaselt 
nõutakse riikide valitsuste kui nõukogu liikmete parlamentaarse kontrolli tugevdamist;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja väliskomisjoni ning arengukomisjoni arvamusi 

                                               
1 Kõnealust raportit ei ole täiskogu istungil arutletud ega selle üle hääletatud – alljärgnev on AFCO-

komisjonis toimunud hääletuse tulemusel vastuvõetud tekst.
2 Vastu võetud vastavalt põhiseaduskomisjoni raportile A5-0023/2002 (Napolitano raport) (EÜT C 284 E, 

21.11.2002, lk 322).
3 ELT C 154, 2.7.2003, lk 1.
4 Muudetud redaktsioon, vastu võetud Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsil 20.–21. juunil 2008 
Lissabonis.
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(A6-0133/2009),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi viimane resolutsioon suhete kohta riikide parlamentidega on 
pärit 2002. aastast ja seetõttu on aeg see läbi vaadata;

B. arvestades, et Euroopa Liidu kodanikke esindab liidu tasandil otseselt Euroopa Parlament ja 
liikmesriike esindavad nõukogus nende valitsused, kes peavad omakorda oma riikide 
parlamentidele aru andma (vt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõiget 2 Lissaboni lepingu
sõnastuses); Euroopa Liidu vajalik parlamentariseerimine peab seepärast tuginema kahele 
sambale: ühelt poolt Euroopa Parlamendi pädevuse laiendamine kõikidele liidu otsustele ja 
teiselt poolt riikide parlamentide pädevuse tugevdamine oma riigi valitsuse suhtes;

C. arvestades, et Euroopa Konvendis oli liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi 
esindajatel omavahel, kuid ka kandidaatriikide parlamentide esindajatega väga hea koostöö;

D. arvestades, et refleksioonifaasis teatud teemadel parlamentide konverentside pidamine on end 
õigustanud, ning seetõttu võiks seda praktikat rakendada ka uue konvendi kokkukutsumisel või 
sellesarnastel juhtudel;

E. arvestades, et suhted Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahel on viimastel aastatel 
paranenud ja muutunud mitmekesisemaks ning tegevuse laienemine on täheldatav nii 
parlamentide tasandil tervikuna kui ka parlamendikomisjonide tasandil;

F. arvestades, et suhete edasisel arendamisel tuleks võtta arvesse praegu praktiseeritavate erinevate 
tegevuste eeliseid ja puudusi;

G. arvestades, et uute pädevustega, mis on riikide parlamentidele omistatud Lissaboni lepingu 
alusel, eriti seoses subsidiaarsuse põhimõttega, julgustatakse neid aktiivselt osalema ELi 
tasandil poliitika kujundamise protsessis juba selle varajases etapis;

H. arvestades, et kõik parlamentidevahelise koostöö vormid peaksid rajanema kahel põhimõttel: 
suurem tõhusus ja parlamentaarne demokratiseerimine;

I. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide peamine ülesanne ja funktsioon 
seisneb õigusloomega seotud otsustusprotsessis osalemises ja poliitiliste valikute kontrollimises 
vastavalt riigi või Euroopa tasandil; arvestades, et see ei muuda liigseks tihedat koostööd üldise 
heaolu nimel, eriti Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel riikide õigusaktidesse;

J. arvestades, et soovitav on välja töötada poliitilised suunised, mille alusel Euroopa Parlamendi 
esindajad ja asutused saaksid kindlaks määrata edaspidised sammud oma suhete kujundamisel 
riikide parlamentidega ning Lissaboni lepingu sätete rakendamisel riikide parlamentide suhtes,

Lissaboni lepingu osa suhete arendamisel

1. tervitab riikide parlamentidele Lissaboni lepinguga – mis kujutab endast „parlamentide 
lepingut” – antud uusi ülesandeid ja õigusi, millega suurendatakse nende rolli Euroopa Liidu 
poliitilistes protsessides; on seisukohal, et need õigused saab jagada kolme kategooriasse:

Teave
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– vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala poliitika hindamise kohta;

– sisejulgeoleku alalise komitee tegevuse kohta;

– aluslepingute muutmise ettepanekute kohta;

– Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduste kohta;

– asutamislepingu lihtsustatud läbivaatamise kohta (kuus kuud ette);

– asutamislepingut täiendavate meetmete ettepanekute kohta;

Aktiivne osalemine

– liidu nõuetekohases toimimises (üldsäte);

– Europoli ja Eurojusti kontrollimises koos Euroopa Parlamendiga;

– asutamislepingu muutmist käsitlevates kokkulepetes;

Vastuväide

– õigusaktidele, mis ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele („kollase kaardi” ja „oranži kaardi” 
menetlust kasutades);

– asutamislepingu muutmisele lihtsustatud menetlusega;

– õigusalase koostöö meetmetele tsiviilasjades (perekonnaõigus);

– subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisele, esitades kaebuse Euroopa Kohtule (kui see on 
siseriiklike õigusaktidega lubatud);

Praegused suhted

2. märgib rahuloluga, et suhted riikide parlamentide ja parlamendiliikmetega on viimastel aastatel 
üpris positiivselt arenenud (kuigi arenguruumi veel on), eriti järgmiste ühistegevuste kaudu:

– parlamentaarsed ühiskohtumised horisontaalsetes küsimustes, mis väljuvad ühe komisjoni 
pädevusest;

– komisjonide korrapärased ühiskoosolekud (vähemalt kaks korda poolaastas);

– parlamentidevahelised ad hoc kohtumised komisjonide tasandil Euroopa Parlamendi või 
nõukogu eesistujaks oleva liikmesriigi parlamendi algatusel;

– parlamentidevahelised kohtumised komisjonide esimeeste tasandil;

– koostöö parlamentide juhatuste tasandil Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsi 
raames;

– liikmesriikide parlamendisaadikute külaskäigud Euroopa Parlamenti, kus nad osalevad 
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vastavate valdkonnakomisjonide koosolekutel;

– fraktsioonide ja parteide kohtumised üleeuroopalisel tasandil, kus kõigist liikmesriikidest 
pärit poliitikud kohtuvad Euroopa Parlamendi liikmetega;

Tulevased suhted

3. on seisukohal, et õigusaktide vastuvõtmisele eelnevat ja järgnevat dialoogi Euroopa Parlamendi 
ja riikide parlamentide vahel tuleks edasi arendada uutes vormides;

4. nõuab tungivalt, et riikide parlamendid suurendaksid oma jõupingutusi selle nimel, et riikide 
valitsused hakkaksid vastutama ELi vahendite jagamise eest; kutsub riikide parlamente üles 
teostama kontrolli siseriiklike mõjuhindamiste kvaliteedi üle ja viisi üle, kuidas riikide 
parlamendid võtavad ELi õigusaktid üle siseriiklikesse õigusnormidesse ja rakendavad ELi 
poliitikat ja rahastamisprogramme riigi, piirkonna ja kohaliku omavalitsuse tasandil; nõuab, et 
riikide parlamendid teostaksid ranget järelevalvet Lissaboni tegevuskava raames koostatavate 
riiklike tegevuskavade aruandluse üle;

5. peab kohaseks pakkuda riikide parlamentidele toetust õigusaktide eelnõude läbivaatamisel, enne 
kui liidu seadusandja neid arutama hakkab, ja nende valitsuste kontrollimisel nõukogus 
tegutsemise ajal;

6. märgib, et parlamentide vastavate valdkonnakomisjonide korrapärased kahepoolsed 
ühiskoosolekud ja parlamentidevahelised komisjonide tasandil ad hoc kohtumised, mis 
toimuvad Euroopa Parlamendi kutsel, võimaldavad pidada dialoogi juba praeguste või 
kavandatavate õigusaktide või poliitiliste algatuste varajases etapis ja seetõttu peavad need 
kohtumised jääma ning tuleks hakata süstemaatiliselt looma omavahel vastavate komisjonide 
alalist võrgustikku; usub, et niisugustele kohtumistele võivad eelneda või järgneda komisjonide 
kahepoolsed ad hoc koosolekud, et käsitleda riikide eriprobleeme; ning et komisjonide 
esimeeste konverentsile võiks teha ülesandeks koostada ja koordineerida valdkonnakomisjonide 
tegevuskava riikide parlamentiga suhtlemiseks;

7. märgib, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide valdkonnakomisjonide esimeeste 
kohtumised, näiteks väliskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ning kodanike õiguste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni esimeeste kohtumised, on osalejate piiratud arvu tõttu samuti üks 
mooduseid teabe ja arvamuste vahetamiseks;

8. on seisukohal, et eespool nimetatust erinevad koostöövormid võivad tõhusalt kaasa aidata 
Euroopa poliitilise ruumi loomisele ning neid tuleks edasi arendada ja mitmekesistada;

9. peab sellega seoses soovitavaks uuendusi riikide parlamentide tasandil, näiteks et Euroopa 
Parlamendi liikmetele antaks õigus esineda kord aastas riikide parlamentide täiskogu istungitel, 
osaleda Euroopa asjade komisjonide koosolekutel nõuandvas rollis, osaleda 
valdkonnakomisjonide koosolekutel, kui seal arutatakse Euroopa Liidu õigusaktide asjakohaseid 
aspekte, või osaleda asjaomaste poliitiliste fraktsioonide koosolekutel nõuandvas rollis;

10. soovitab eraldada piisavalt raha valdkonnakomisjonide kohtumiste korraldamiseks riikide 
parlamentide vastavate komisjonidega ja Euroopa Parlamendi raportööride kohtumisteks oma 
partneritega riikide parlamentide juures ning soovitab uurida võimalust, kas oleks võimalik luua 
tehnilised tingimused videokonverentside korraldamiseks riikide parlamentide ja Euroopa 
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Parlamendi valdkonnakomisjonide raportööride vahel;

11. on veendunud, et andes riikide parlamentidele subsidiaarsuse põhimõtte järgimiseks suuremad 
volitused, nagu on ette nähtud Lissaboni lepingus, on võimalik mõjutada ja hinnata Euroopa 
õigusakte nende varajases staadiumis ning sellega parandada õigusloomet ja suurendada 
õigusaktide sidusust ELi tasandil;

12. märgib, et esimest korda antakse riikide parlamentidele Euroopa Liidu küsimustes 
kindlaksmääratud roll, mis erineb riikide valitsuste rollist, aitab kaasa suuremale 
demokraatlikule kontrollile ning toob liidu kodanikele lähemale; 

13. tuletab meelde, et oma riigi valitsust kontrollides peavad riikide parlamendid esmajoones 
järgima kehtivaid põhiseaduse norme ja õigusakte;

14. rõhutab asjaolu, et Euroopa õiguse rakendamisel etendavad riikide parlamendid väga tähtsat 
rolli ning selles valdkonnas oleks väga oluline luua heade tavade vahetamise mehhanism;

15. märgib sellega seoses, et parlamentide vahelise teabevahetuse elektroonilise platvormi – IPEXi 
veebisaidi1 loomine on suur saavutus, kuivõrd see võimaldab ELi dokumente läbi vaadata nii 
riikide parlamentide kui ka Euroopa Parlamendi tasandil ning vajaduse korral reaalajas jälgida, 
kuidas riikide parlamendid neid dokumente siseriiklikku õigusse üle võtavad; peab seepärast 
vajalikuks Euroopa Parlamendi poolt tehniliselt välja arendatud ja käitatava IPEXi süsteemi 
asjakohast rahastamist;

16. kavandab riikide parlamentide ja komisjoni vahelise, õigusaktide vastuvõtmisele eelneva 
dialoogi süstemaatilisemat jälgimist (nn Barroso algatus), et saada teavet riikide parlamentide 
seisukoha kohta juba õigusloomeprotsessi varajases etapis; palub riikide parlamentidel teha oma 
sellekohased seisukohavõtud samaaegselt kättesaadavaks Euroopa Parlamendile;

17. väljendab rõõmu edu üle, mida viimastel aastatel on saavutatud Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentide vahelise koostöö arendamisel välisküsimuste, julgeoleku ja kaitse valdkonnas;

18. tunnistab, et liikmesriikide parlamentidel on riigisisestel aruteludel oluline roll teabe andmisel 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) 
kohta;

19. avaldab taas muret, et ÜVJP ja EJKPga seotud rahaliste meetmete osas on aruandekohustus 
parlamentide ees ebapiisav ning et seetõttu tuleb parandada koostööd Euroopa Parlamendi ja 
riikide parlamentide vahel, et saavutada demokraatlik kontroll nende kahe poliitika kõikide 
aspektide üle2;

20. kutsub sidususe ja tõhususe huvides ning topelttöö vältimiseks üles Lääne-Euroopa Liidu 
(WEU) parlamentaarse assamblee likvideerimisele, niipea kui Lääne-Euroopa Liit on seoses 
Lissaboni lepingu jõustumisega Euroopa Liitu sulandatud;

                                               
1 IPEX – Interparliamentary EU Information Exchange, võeti ametlikult kasutusele 2006. aasta juulis.
2 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe 

eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 139, 14.6.2006, lk 1) ja Euroopa 
Liidu lepingu artikli 28 lõige 3.
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COSACi roll

21. on seisukohal, et COSACi tulevane poliitiline roll tuleb kindlaks määrata Euroopa Parlamendi 
ja riikide parlamentide tihedas koostöös, ning et COSAC peaks vastavalt Amsterdami lepingule 
lisatud protokollile riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus jääma eeskätt 
teabevahetuse ja arutelude foorumiks üldpoliitiliste küsimuste ja riikide valitsuste kontrollimise 
heade tavade üle1; on seisukohal, et lisaks tuleks teabevahetus ja arutelu keskendada õigusloome 
meetmetele, mis puudutavad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, ning subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimisele Euroopa Liidu tasandil;

22. väljendab kindlameelsust täita täiel määral oma rolli, täita oma kohustusi COSACi toimivuse 
tagamiseks ning jätkata COSACi sekretariaadile ja riikide parlamentide esindajatele tehnilise 
toe andmist;

23. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide tegevus COSACis peab olema 
vastastikku täiendav ning seda ei tohi väljastpoolt killustada ega kuritarvitada;

24. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi komisjonid peaksid olema tugevamini kaasatud COSACi 
istungite ettevalmistamisse ja olema nendel istungitel tugevamini esindatud; on seisukohal, et 
Euroopa Parlamendi delegatsiooni peaks juhtima põhiseaduskomisjoni esimees ning 
delegatsiooni koosseisus peaksid olema nende komisjonide esimehed ja raportöörid, kelle 
valdkonda COSACi parasjagu toimuva istungi päevakorrapunktid kuuluvad; peab vajalikuks, et 
COSACi istungite käigust ja tulemustest teavitataks esimeeste konverentsi ja saadikuid pärast 
iga kohtumist;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning 
liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

                                               
1 Vt suunised suhete kohta valitsuste ja parlamentide vahel ühenduse küsimustes (soovituslikud 

miinimumstandardid), millele on viidatud eespool.
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Raport Lissaboni lepingu mõju kohta Euroopa Liidu institutsioonilise tasakaalu kujunemisele
(2008/2073(INI)) – Raportöör: Jean-Luc Dehaene1

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 6. märtsi 2008. aasta otsust;

– võttes arvesse Lissaboni lepingut, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa 
Ühenduse asutamislepingut ning mis allkirjastati 13. detsembril 2007. aastal;2

– võtted arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Lissaboni lepingu kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 11. ja 12. detsembri 2008. aasta kohtumise järeldusi;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A6-0142/2009),

A. arvestades, et Lissaboni lepinguga suurendatakse liidu institutsioonilist tasakaalu, kinnistades 
kõikide poliitilise institutsiooni peamisi ülesandeid ja tugevdades seeläbi nende vastavaid rolle 
institutsioonilises raamistikus, milles institutsioonidevaheline koostöö on liidu integratsiooni 
edukuse seisukohalt keskse tähtsusega;

B. arvestades, et Lissaboni lepinguga muudetakse endine ühenduse meetod selle kohandamise ja 
tugevdamise teel liidu meetodiks, millega sisuliselt: 

– Euroopa Ülemkogu määratleb üldised poliitilised suunad ja prioriteedid,

– komisjon edendab liidu üldisi huve ja teeb selleks vajalikud algatusi,

– Euroopa Parlament ja nõukogu täidavad üheskoos komisjoni ettepanekute alusel 
õigusloomealaseid ja eelarve kinnitamise ülesandeid;

C. arvestades, et Lissaboni lepinguga laiendatakse nimetatud konkreetset liidu otsustusmeetodit 
uutele õigusloome- ja eelarvealastele valdkondadele;

D. arvestades, et Lissaboni lepinguga sätestatakse, et Euroopa Ülemkogu võib ühehäälse otsuse 
alusel ja Euroopa Parlamendi nõusolekul laiendada kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamise korda ja seadusandlikku tavamenetlust, tugevdades seeläbi liidu meetodit;

E. arvestades, et kuigi Lissaboni lepingu eesmärk on lihtsustada ja suurendada Euroopa Ülemkogu 
ja nõukogu eesistumise sidusust, võib – vähemalt esialgu –eraldiseisvate Euroopa Ülemkogu 
eesistumise ja välisasjade nõukogu eesistumise (ja Eurorühma) kooseksisteerimine koos muude 

                                               
1 Kõnealust raportit ei ole täiskogu istungil arutletud ega selle üle hääletatud – alljärgnev on AFCO-

komisjonis toimunud hääletuse tulemusel vastuvõetud tekst.
2 ELT C 306, 17.12.2007, lk 1.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0055.
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nõukogu koosseisude eesistujate rotatsiooni jätkumisega muuta liidu toimimise tõenäoliselt 
keerulisemaks;

F. arvestades, et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse põhimõtte kohaselt tuleb naiste ja meeste 
võrdset esindatust ühiskondlikus elus pidada silmas ka Euroopa Liidu kõige olulisematele 
poliitilistele ametikohtadele isikute ametisse nimetamisel; 

G. arvestades, et komisjoni presidendi valimise uus kord muudab vajalikuks valimistulemuste 
arvesse võtmise ja asjaomase konsulteerimise Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi 
esindajate vahel, enne kui Euroopa Ülemkogu oma kandidaadi esitab;

H. arvestades, et institutsioonidevahelise koostöö korraldamine otsustusprotsessis on liidu 
meetmete edukuse võtmeks;

I. arvestades, et Lissaboni leping tunnustab mitmeaastase strateegilise kavandamise ja iga-aastaste 
tegevuskavade koostamise kasvavat tähtsust sujuva institutsioonidevahelise suhtlemise ja 
otsustamismenetluste tõhusa rakendamise tagamisel, ning rõhutab komisjoni rolli peamiste 
programmide koostamise algatajana;

J. arvestades, et praegune seitsmeaastane finantsplaneerimise periood tähendab seda, et aeg-ajalt ei 
tule Euroopa Parlamendil ja komisjonil oma ametiajal ühtki põhilist finantspoliitilist otsust 
vastu võtta ja nad leiavad end oma eelkäijate loodud raamistikku surutuna, mis kestab kuni 
nende volituste lõpuni, kuid mida on siiski võimalik lahendada, kasutades Lissaboni lepingus 
pakutud viieaastase finantsplaneerimise perioodi võimalust, mis võiks langeda kokku Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni volitustega;

K. arvestades, et Lissaboni lepinguga lisatakse uus ja laiahaardeline lähenemisviis liidu 
välispoliitikale – ehkki konkreetsete otsustusmehhanismidega ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga (ÜVJP) seotud küsimustes – ning luuakse lisaks kaht kohustust täitva 
komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) amet, mida toetab eraldi välisteenistus ja millel on 
keskne osa selle uue ja integreeritud lähenemisviisi toimivaks muutmisel;

L. arvestades, et Lissaboni lepinguga lisatakse uus liidu esindamise süsteem välissuhete 
küsimustes, mis usaldatakse sisuliselt erinevatel tasanditel Euroopa Ülemkogu eesistujale, 
komisjoni presidendile ja komisjoni asepresidendile (kõrgele esindajale) ning mis nõuab 
hoolikat liigendatust ja tugevat kooskõlastust kõnealuse esindamise eest vastutavate erinevate 
osapoolt vahel, vältimaks kahjustavaid pädevuste konflikte ja üleliigset dubleerimist;

M. arvestades, et 11. ja 12. detsembril 2008. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu leppis kokku, et 
kui Lissaboni leping peaks jõustuma 2009. aasta lõpuks, võtaks ta vajalikud õiguslikud 
meetmed, et Euroopa Komisjoni praeguse koosseisu suurus säiliks, s.t üks liige igast 
liikmesriigist,

Üldine hindamine

1. tervitab Lissaboni lepingus esitatud institutsioonilisi uuendusi, mis loovad tingimused 
uuendatud ja tugevdatud institutsioonilisele tasakaalule liidus, lubades liidu institutsioonidel 
tegutseda tõhusamalt, avatumalt ja demokraatlikumalt ning võimaldades liidul saavutada 
paremaid tulemusi, mis vastavad rohkem tema kodanike ootustele, ning täita täies ulatuses 
globaalsel tasandil tegutseja rolli rahvusvahelises sfääris;
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2. rõhutab, et iga institutsiooni peamisi ülesandeid tugevdatakse, võimaldades neil kõigil oma 
funktsiooni tõhusamal viisil arendada, kuid hoiatab, et uus institutsiooniline raamistik nõuab, et 
iga institutsioon täidaks oma ülesanded kogu liidu jaoks positiivsete tulemuste saavutamiseks 
püsivas koostöös muude institutsioonidega;

Liidu eriomase otsustamismeetodi tugevdamine institutsioonilise tasakaalu alusena

3. tervitab tõsiasja, et ühenduse meetodi kesksed koostisosad – komisjoni algatusõigus ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ühine otsustamisõigus – on Lissaboni lepingus säilinud ja neid on 
tugevamaks muudetud seeläbi, et:

– Euroopa Ülemkogu muutub institutsiooniks, mille konkreetset rolli liidule tõuke ja sihi 
andjana tugevdatakse, määratledes seeläbi liidu strateegilised eesmärgid ja prioriteedid, ilma 
et häiritaks liidu seadusandlus- ja eelarvealase pädevuse tavapärast rakendamist;

– komisjoni rolli Euroopa tegevust edasiviiva „mootorina” kinnitatakse, tagades sellega, et 
tema monopoolne seisund õigusloome algatajana jääb puutumatuks (ja isegi tugevneb), seda 
eriti seoses eelarvemenetlusega;

– Euroopa Parlamendi kui seadusandja pädevust suurendatakse, kuna seadusandlik 
tavamenetlus (nagu praegust kaasotsustamismenetlust nimetama hakatakse) muutub üldiseks 
nõudeks (juhul kui lepingutega ei sätestata konkreetse õigusloomega seotud menetluse 
kohaldamist) ning seda laiendatakse peaaegu kõigile Euroopa õiguse valdkondadele, kaasa 
arvatud justiits- ja siseküsimused;

– nõukogu rolli teise seadusandjana tugevdatakse ja see säilitatakse – ehkki teatud 
domineerimisega mõnedes tähtsates valdkondades – eriti Lissaboni lepingus tehtava 
täpsustuse tõttu, mille kohaselt Euroopa Ülemkogu ei täida seadusandlikke ülesandeid;

– uus eelarvemenetlus põhineb samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu samaväärsel ühisel 
otsustusprotsessil, hõlmates kõiki kululiike, ning Euroopa Parlament ja nõukogu otsustavad 
samuti ühiselt mitmeaastase finantsraamistiku üle, tehes seda mõlemal juhul komisjoni 
algatusel;

– seadusandlike ja delegeeritud õigusaktide eristamine ning komisjoni konkreetse täidesaatva 
rolli tunnustamine mõlema seadusandja võrdse kontrolli all parandab Euroopa õiguse 
kvaliteeti; Euroopa Parlament täidab uut rolli delegeeritud volituste andmisel komisjonile ja 
uut järelevalverolli seoses delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega; seoses liidu 
pädevusega lepinguid sõlmida tunnustatakse komisjoni rolli (tihedas koostöös komisjoni 
asepresidendi (kõrge esindajaga)) läbirääkijana ning peaaegu kõikide nõukogu poolt 
sõlmitavate uute rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks on vajalik Euroopa Parlamendi 
nõusolek;

4. tervitab tõsiasja, et Lissaboni lepingus sätestatakse, et Euroopa Ülemkogu võib ühehäälselt ja 
Euroopa Parlamendi nõusolekul laiendada kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamist ja 
seadusandlikku tavamenetlust valdkondadele, mille puhul neid veel ei kohaldata, kui sellele ei 
ole vastu ühegi liikmesriigi parlament;

5. rõhutab, et need ühendavad sätted tervikuna näitavad tegelikku tendentsi liidu meetodi 
võimalikult laia kohaldamise poole, ning seetõttu palub Euroopa Ülemkogul neid lepingus 
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pakutud võimalusi täiel määral ära kasutada;

6. jääb arvamusele, et kõigi Lissaboni lepinguga lisatud institutsiooniliste ja menetluslike 
uuenduste täielik kasutamine nõuab sügavuti minevat püsivat koostööd eri menetlustes 
osalevate institutsioonide vahel, kasutades täiel määral ära lepingus sätestatud uusi mehhanisme, 
eriti institutsioonidevahelisi kokkuleppeid;

Euroopa Parlament

7. väljendab tugevat poolehoidu asjaolule, et Lissaboni lepingus tunnustatakse täielikult Euroopa 
Parlamenti ühena liidu kahest seadusandlikust ja eelarvepädevast institutsioonist, samuti 
tunnustatakse tema rolli paljude liidu kodanike elu mõjutavate oluliste poliitiliste otsuste 
vastuvõtmisel, ning tema poliitilise kontrolli ülesandeid tugevdatakse ja isegi laiendatakse, 
ehkki väiksema ulatusega ÜVJP valdkonnas;

8. rõhutab, et selline Euroopa Parlamendi rolli tunnustamine nõuab muude institutsioonide 
täieulatuslikku koostööd, eriti mis puudutab parlamendile kõikide nende dokumentide 
õigeaegset edastamist, mis on vajalikud ülesannete täitmiseks nõukoguga samaväärsena, ning 
juurdepääsu asjaomastele töörühmadele ja teistes institutsioonides toimuvatele kohtumistele 
ning nendes osalemisega samaväärsena teiste otsustamisprotsessis osalejatega; palub kolmel 
institutsioonil kavandada institutsioonidevaheliste kokkulepete sõlmimine, millega 
struktureeritakse head tavad nimetatud valdkondades, et optimeerida nende vastastikust 
koostööd;

9. jääb arvamuse juurde, et Euroopa Parlament peab ise viima läbi vajalikud sisemised uuendused, 
et kohandada struktuure, menetlusi ja töömeetodeid Lissaboni lepingust tulenevate uute 
pädevustega ning tugevdatud kavandamise ja institutsioonidevahelise koostöö nõuetega1; ootab 
huviga parlamendireformi töörühma tulemusi ja tuletab meelde, et pädev parlamendikomisjon 
töötab praegu välja kodukorra reformi, mille eesmärgiks on kohandada see Lissaboni 
lepinguga2;

10. tervitab tõsiasja, et Lissaboni lepinguga laiendatakse lepingute läbivaatamise valdkonnas 
algatusõigus ka Euroopa Parlamendile, tunnistab, et parlamendil on õigus osaleda konvendil 
ning et tema nõusolek on vajalik juhul, kui Euroopa Ülemkogu on seisukohal, et konventi ei ole 
vaja kokku kutsuda; on arvamusel, et kõnealune tunnustamine räägib selle kasuks, et tunnistada 
Euroopa Parlamendi õigust osaleda täies ulatuses komisjoniga sarnastel tingimustel 
valitsustevahelisel konverentsil; on arvamusel, et lähtudes kahe varasema valitsustevahelise 
konverentsi kogemusest, võib institutsioonidevahelises kokkuleppes edaspidi määratleda 
valitsustevahelise konverentsi korraldamise juhendid, eriti seoses Euroopa Parlamendi 
osalemisega ja läbipaistvust käsitlevate küsimustega;

11. võtab teadmiseks üleminekumeetmed, mis puudutavad Euroopa Parlamendi koosseisu; on 
arvamusel, et niisuguse korra rakendamiseks tuleb muuta esmaseid ühenduse õigusakte; kutsub 
liikmesriike üles võtma vastu kõik vajalikud siseriiklikud õigussätted, mis võimaldaksid 2009. 

                                               
1 Hr Leineni esitatud raporti projekt Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste kohta Lissaboni lepingu 

rakendamisel (PE 407.780 v02-00).
2 Hr Corbetti esitatud raporti projekt Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta (PE 405.935 

v03-00).
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aasta juunis Euroopa Parlamendi 18 täiendava liikme eelvalimise, et nad saaksid alates 
Lissaboni lepingu jõustumise kuupäevast osaleda vaatlejatena parlamendi töös; tuletab meelde, 
et täiendavad liikmed hakkavad oma volitusi täitma täies mahus alates kokkulepitud kuupäevast 
ja üheaegselt pärast seda, kui esmaste ühenduse õigusaktide muutmise ratifitseerimise menetlus 
on lõpetatud; tuletab nõukogule meelde, et Euroopa Parlament säilitab parlamendi koosseisu 
osas enda olulised algatus- ja nõusolekuõigused vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 14 
lõikele 2, mida on muudetud Lissaboni lepinguga, ja kavatseb neid õigusi täies ulatuses 
kasutada;

Euroopa Ülemkogu roll

12. on arvamusel, et Euroopa Ülemkogu ametlik tunnustamine eraldiseisva autonoomse 
institutsioonina, kellel on lepingutega selgelt määratletud konkreetsed pädevused, hõlmab 
Euroopa Ülemkogu rolli ümbersuunamist põhiülesandele anda Euroopa Liidu tegevusele vajalik 
poliitiline tõuge ning määratleda selle üldine siht ja eesmärgid;

13. tervitab samuti Lissaboni lepingus Euroopa Ülemkogu keskse rolli määratlemist seoses 
lepingute läbivaatamisega ning teatavate liidu poliitilisele elule äärmiselt oluliste otsustega – nt 
kõige olulisematele poliitilistele ametikohtadele nimetamine, poliitilistele blokaadidele 
lahenduse leidmine erinevates otsustamismenetlustes ning paindlikkusmehhanismide 
kasutamine –, mille võtab vastu Euroopa Ülemkogu või mis võetakse vastu tema osalusel;

14. rõhutab Euroopa Ülemkogu erilist juhtrolli välispoliitika valdkonnas, eriti ÜVJP küsimustes, 
mille puhul tema ülesanded seoses strateegiliste huvide tuvastamise, eesmärkide seadmise ja 
nimetatud poliitika üldiste juhiste määratlemisega on määrava tähtsusega; rõhutab sellega seoses 
nõukogu, komisjoni presidendi ja komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) aktiivse kaasamise 
vajadust Euroopa Ülemkogu töö ettevalmistamisse kõnealuses valdkonnas;

15. jääb arvamuse juurde, et vajadus parandada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu 
institutsioonidevahelist koostööd toetab tingimuste optimeerimist, mille alusel osaleb Euroopa 
Parlamendi president Euroopa Ülemkogu aruteludes, seejuures võiks võimalusel selle küsimuse 
reguleerida kahe institutsiooni vahelisi suhteid käsitleva poliitilise kokkuleppe raames; on 
arvamusel, et oleks kasulik, kui ka Euroopa Ülemkogu sätestaks kõnealused tingimused 
ametlikult oma kodukorras;

Euroopa Ülemkogu püsiv eesistumine

16. tervitab Euroopa Ülemkogu eesistumise püsivat kinnitamist pikaks ajaks, mis aitab tagada selle 
institutsiooni töö ning seega ka liidu tegevuse suurema järjepidevuse, tõhususe ja sidususe; 
rõhutab, et Euroopa Ülemkogu eesistuja ametisse nimetamine peab toimuma võimalikult kiiresti 
pärast Lissaboni lepingu jõustumist, et säilitada seos uuesti valitud Euroopa Parlamendi 
ametiaja ja uue komisjoni volituste kehtivusaja vahel;

17. rõhutab Euroopa Ülemkogu eesistuja olulist rolli liidu institutsioonide tegevuses mitte Euroopa 
Liidu eesistujana – mida ta ei ole – vaid Euroopa Ülemkogu juhina, kes viib selle tööd edasi, 
tagades kogu tegevuse ettevalmistamise ja järjepidevuse, edendades konsensuse saavutamist 
selle liikmete vahel, andes aru Euroopa Parlamendile ning esindades oma tasandil liitu 
välissuhete valdkonnas ÜVJPd puudutavates küsimustes, ilma et see piiraks komisjoni 
asepresidendi (kõrge esindaja) ülesannete täitmist;
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18. tuletab meelde, et Euroopa Ülemkogu eesistuja peab tagama Euroopa Ülemkogu kohtumiste 
ettevalmistamise ja töö järjepidevuse koostöös komisjoni presidendiga ning üldasjade nõukogu 
töö põhjal, mis nõuab vastastikust sidet ja tihedat koostööd Euroopa Ülemkogu eesistuja ja 
üldasjade nõukogu eesistuja vahel;

19. on sellega seoses arvamusel, et keskse tähtsusega on tasakaalustatud ja koostööl põhineva suhte 
olemasolu Euroopa Ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendi, roteeruva eesistumise ja – mis 
puudutab liidu esindamist välissuhete valdkonnas ÜVJP küsimustes – komisjoni asepresidendi 
(kõrge esindaja) vahel;

20. tuletab meelde, et kuigi Lissaboni lepingus nähakse ette, et Euroopa Ülemkogu abistab nõukogu 
peasekretariaat, tuleb Euroopa Ülemkogu erikulud esitada eelarve eraldi osas ning need peavad 
sisaldama konkreetseid eraldisi Euroopa Ülemkogu eesistujale, keda peab abistama tema enda 
kabinet, mis tuleks luua mõistlikel tingimustel;

Nõukogu

21. tervitab Lissaboni lepingus astutud samme nõukogu rolli arvesse võtmise suunas liidu 
kaasseadusandja ja eelarve kinnitajana, kes jagab – kuigi veel teatud domineerimisega mõnedes 
valdkondades – suurema osa otsuste tegemist Euroopa Parlamendiga institutsioonilise süsteemi 
raames, mis on arenenud järk-järgult vastavalt kahekojalise parlamendi loogikale;

22. rõhutab Lissaboni lepinguga üldasjade nõukogule – ja seega tema eesistujale – antud keskset 
rolli, pidades silmas erinevate nõukogu koosseisude töö ühtsuse ja järjepidevuse tagamist ning 
samuti Euroopa Ülemkogu töö ettevalmistamist ja järjepidevust (koostöös selle eesistuja ja 
komisjoni presidendiga);

23. rõhutab, et nõukogu eriline roll ÜVJP ettevalmistamisel, määratlemisel ja rakendamisel nõuab 
tihedamat koordineerimist üldasjade nõukogu eesistuja ja komisjoni asepresidendi (kõrge 
esindaja) kui välisasjade nõukogu eesistuja vahel, ning nende ja Euroopa Ülemkogu eesistuja 
vahel;

24. on veendunud, et Lissaboni lepingus sätestatud üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 
rollide eristamiseks on vajalik, et mõlema kõnealuse nõukogu koosseis oleks erinev, eriti kuna 
liidu välissuhete laiem mõiste vastavalt Lissaboni lepinguga muudetud asutamislepingutele 
muudab kumulatiivse pädevuse mõlemas nõukogu koosseisus järjest keerukamaks; on seetõttu 
arvamusel, et välisministrid peaksid soovitavalt keskenduma esmajärjekorras välisasjade 
nõukogu tegevusele;

25. on sellega seoses seisukohal, et võib-olla on vajalik, et nende liikmesriikide 
valitsusjuhid/riigipead, kes täidavad nõukogu eesistuja rolli, juhiksid isiklikult üldasjade 
nõukogu tööd ja tagaksid selle organi tõhusa toimimise, mis tegutseb nõukogu erinevate 
koosseisude koordineerijana ja prioriteetide ning konfliktide lahendamise, mis praegu liiga 
kergekäeliselt Euroopa Ülemkogule suunatakse, vahendajana;

26. tunnistab uuest eesistumise süsteemist tulenevaid suuri probleeme nõukogu erinevate 
koosseisude vahelise tegevuse koordineerimisel ning rõhutab nende ohtude vältimist silmas 
pidades uute 18kuuliste püsivate eesistujakolmikute (kolme eesistujariigi rühmad) tähtsust, kes 
jagavad nõukogu erinevate koosseisude eesistujate rolle (välja arvatud välisasjade nõukogu ja 
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Eurorühm) ja COREPERi juhtimist, et tagada nõukogu kui terviku töö sidusus, kooskõlastatus 
ja järjepidevus, ning tagada institutsioonidevaheline koostöö, mis on vajalik õigusloome- ja 
eelarvemenetluse sujuvaks toimimiseks Euroopa Parlamendiga ühiselt tehtavate otsuste puhul;

27. on arvamusel, et on määrava tähtsusega, et eesistujakolmikud arendaksid kogu oma ühise 
mandaadi vältel tihedat ja püsivat koostööd; rõhutab iga 18kuulise eesistujakolmiku ühise 
tegevuskava tähtsust liidu toimimisele, nagu on selgitatud selle resolutsiooni lõikes 51; kutsub 
eesistujakolmikuid esitama ühismandaadi alguses parlamendi täiskogule oma ühise 
tegevuskava, mis sisaldab ettepanekuid õigusloomega seotud arutelude ajakavade koostamise 
kohta;

28. on arvamusel, et selle liikmesriigi valitsusjuhil/riigipeal, kes asub täitma nõukogu eesistuja 
ülesandeid, on põhiroll kogu eesistujate rühma ühtsuse ja nõukogu erinevate koosseisude töö 
sidususe tagamisel ning samuti vajaliku koordineerimise kindlustamisel Euroopa Ülemkoguga, 
eriti seoses selle töö ettevalmistamise ja järjepidevusega;

29. rõhutab samuti, et nõukogu roteeruva eesistuja rolli üle võttev valitsusjuht/riigipea peab olema 
Euroopa Parlamendi eelistatud arutelupartner eesistumisega seotud tegevuse küsimustes; on 
arvamusel, et ta tuleks kutsuda kõnelema parlamendi täiskogul, et esitleda iga eesistumise algul 
tegevuskava ja esitada hiljem aruanne kuuekuulise ametiaja jooksul toimunud arengute ja 
tulemuste kohta, ning samuti esitada arutluseks muid asjakohaseid poliitilisi küsimusi, mis tema 
eesistujamandaadi jooksul on üles kerkinud;

30. rõhutab, et julgeoleku- ja kaitseküsimused moodustavad liidu praeguses arenguetapis endiselt 
ÜVJP lahutamatu osa, ning on arvamusel, et sellisel kujul peaksid need jääma välisasjade 
nõukogu pädevusse, mida juhib komisjoni asepresident (kõrge esindaja) kaitseministrite 
osalusel, kui see vajalik peaks olema;

Komisjon

31. tervitab asjaolu, et taaskinnitatakse komisjoni keskset rolli Euroopa Liidu tegevust edasiviiva 
„mootorina”:

– selle peaaegu monopoolse seisundi tunnustamise kaudu seadusandlike algatuste esitamise 
valdkonnas, seda laiendatakse kõigile liidu tegevusvaldkondadele peale ÜVJP ja 
tugevdatakse eriti rahandusküsimustes;

– komisjoni rolli tugevdamise kaudu, et muuta kahe seadusandliku ja eelarvepädeva 
institutsiooni vahelise üksmeele saavutamine lihtsamaks;

– komisjoni kui liidu täitevorgani rolli tugevdamise kaudu olukordades, kus Euroopa Liidu 
õigusaktide sätete kohaldamine nõuab ühist lähenemisviisi, kusjuures nõukogu võtab selle 
rolli üle ainult ÜVJP küsimustes ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on määratletud 
õigusaktides;

32. tervitab samuti presidendi positsiooni tugevdamist volinike kolleegiumis, eelkõige seoses 
volinike institutsioonilise vastutusega tema ees ja komisjoni sisemise korraldusega, mis loob 
vajalikud tingimused tema kui komisjoni juhi positsiooni kindlustamiseks ja selle ühtsuse 
tugevdamiseks; on seisukohal, et sellise positsiooni tugevnemine võib isegi jätkuda, pidades 
silmas riigipeade ja valitsusjuhtide vahelist kokkulepet säilitada suhet üks volinik iga 
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liikmesriigi kohta;

Komisjoni presidendi valimine

33. rõhutab, et komisjoni presidendi valimine Euroopa Parlamendis Euroopa Ülemkogu ettepaneku 
alusel annab tema määramisele rõhutatult poliitilise olemuse;

34. rõhutab, et selline valimine suurendab komisjoni presidendi demokraatlikku õiguspärasust ja 
tugevdab tema positsiooni nii komisjoni siseselt (seoses tema volitustega teiste volinike suhtes) 
kui ka institutsioonidevahelistes suhetes üldiselt;

35. on arvamusel, et komisjoni presidendi kõnealune suurenenud õiguspärasus on samuti kasulik 
komisjonile tervikuna, tugevdades tema võimalusi tegutseda sõltumatu Euroopa üldiste huvide 
edendajana ja Euroopa pürgimusi edasiviiva jõuna;

36. tuletab sellega seoses meelde, et tõsiasi, et Euroopa Ülemkogu võib kvalifitseeritud 
häälteenamusega esitada kandidaadi komisjoni presidendi ametikohale, ja et selle kandidaadi 
valituks osutumine Euroopa Parlamendis nõuab parlamendi liikmete enamuse hääli, on 
edasiseks stiimuliks, mis innustab kõiki selles protsessis osalejaid arendama vajalikku dialoogi 
eesmärgiga tagada protsessi edukas tulemus;

37. tuletab meelde, et Lissaboni lepinguga tehakse Euroopa Ülemkogule kohustuseks võtta arvesse 
Euroopa Parlamendi valimisi ja viima enne kandidaadi nimetamist läbi asjakohaseid
konsultatsioone, mis ei ole ametlikud institutsioonilised kontaktid kahe institutsiooni vahel; 
tuletab meelde, et 11. deklaratsioonis, mis on lisatud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile, 
millega võeti vastu Lissaboni leping,1 nõutakse sellega seoses Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Ülemkogu esindajate vaheliste konsultatsioonide läbiviimist kõige sobivamaks peetavas 
raamistikus;

38. teeb ettepaneku, et Euroopa Ülemkogu volitaks oma eesistujat (üksi või koos delegatsiooniga) 
nimetatud konsultatsioone pidama, et eesistuja konsulteeriks Euroopa Parlamendi presidendiga, 
pidades silmas vajalike kohtumiste korraldamist iga Euroopa Parlamendi fraktsiooni juhiga, 
keda võimalusel saadaksid Euroopa poliitiliste parteide juhid (või delegatsioonid), ning et pärast 
seda peaks Euroopa Ülemkogu eesistuja Euroopa Ülemkogule aru andma;

Ametisse nimetamine

39. on arvamusel, et nende isikute valimisel, kellel palutakse asuda Euroopa Ülemkogu eesistuja, 
komisjoni presidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikohale, 
tuleks eelkõige võtta arvesse kandidaatide asjaomaseid pädevusi; tunnistab lisaks, et vastavalt 
ülalmainitud lõppakti 6. deklaratsioonis sätestatule, tuleb arvesse võtta vajadust tunnustada liidu 
ja tema liikmesriikide geograafilist ja demograafilist mitmekesisust; 

40. on lisaks arvamusel, et Euroopa Liidu kõige tähtsamatele poliitilistele ametikohtadele 
nimetamisel peaksid liikmesriigid ja Euroopa poliitilised parteid võtma arvesse mitte ainult 
geograafilise ja demograafilise tasakaalu kriteeriumi, vaid ka poliitilisel ja soolisel tasakaalul 
põhinevat kriteeriumi;

                                               
1 11. deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõigete 6 ja 7 kohta.
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41. on sellega seoses arvamusel, et ametisse nimetamine peaks toimuma pärast Euroopa Parlamendi 
valimisi, et võtta arvesse valimistulemusi, mis mängivad komisjoni presidendi valikul põhilist 
rolli; juhib tähelepanu sellele, et alles pärast tema valimist on võimalik tagada nõutav tasakaal;

42. pakub võimaliku eeskujuna järgmist ametisse nimetamise menetlust ja ajakava, mille suhtes 
võivad Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu kokku leppida:

– 1. ja 2. nädal pärast Euroopa valimisi: fraktsioonide moodustamine Euroopa Parlamendis;

– 3. nädal pärast valimisi: Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Parlamendi presidendi 
vahelised konsultatsioonid, millele järgnevad Euroopa Ülemkogu eesistuja ja fraktsioonide 
esimeeste vahelised eraldi kohtumised (võimalik et ka Euroopa poliitiliste parteide juhtide 
või piiratud delegatsioonidega);

– 4. nädal pärast valimisi: Euroopa Ülemkogu teeb teatavaks komisjoni presidendi kandidaadi, 
võttes arvesse eelmises lõigus nimetatud konsultatsiooni tulemusi;

– 5. ja 6. nädal pärast valimisi: komisjoni presidendi kandidaadi ja fraktsioonide vahelised 
kontaktid; kandidaadi avalduste ja tema poliitiliste suuniste esitlemine Euroopa 
Parlamendile; komisjoni presidendi kandidaadi hääletamine Euroopa Parlamendis;

– juuli/august/september: valitud komisjoni president lepib Euroopa Ülemkoguga kokku 
komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) nimetamises ja esitab volinikukandidaatide 
nimekirja (sealhulgas komisjoni asepresident (kõrge esindaja));

– september: nõukogu kiidab volinikukandidaatide nimekirja heaks (sealhulgas komisjoni 
asepresident (kõrge esindaja));

– september/oktoober: volinikukandidaatide ja komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) 
kuulamine Euroopa Parlamendis;

– oktoober: volinike kolleegiumi ja nende tegevuskava esitlemine Euroopa Parlamendile; 
kogu kolleegiumi koosseisu hääletamine (sealhulgas komisjoni asepresident (kõrge 
esindaja)); Euroopa Ülemkogu kiidab uue komisjoni heaks; uus komisjon asub ametisse;

– november: Euroopa Ülemkogu nimetab Euroopa Ülemkogu eesistuja;

43. rõhutab, et pakutud tegevuskava tuleks igal juhul rakendada alates 2014. aastast;

44. on seisukohal, et Lissaboni lepingu võimalik jõustumine 2009. aasta lõpuks nõuab poliitilist
kokkulepet Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi vahel tagamaks, et järgmise komisjoni 
presidendi valiku ja tulevase komisjoni liikmete nimetamise menetlused oleksid igal juhul 
vastavuses Lissaboni lepingus Euroopa Parlamendile selles küsimuses antavate uute volituste 
sisuga;

45. on seisukohal, et juhul kui Euroopa Ülemkogu peaks uue komisjoni presidendi ametisse 
nimetamise menetluse algatama viivitamata pärast 2009. aasta juunis toimuvaid Euroopa 
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Parlamendi valimisi1, peaks ta nõuetekohaselt arvesse võtma vajalikku ajalist raamistikku, mis 
võimaldaks Lissaboni lepingus sätestatud poliitilise konsultatsioonimenetluse fraktsioonide 
uuesti valitud esindajatega mitteametlikult lõpule viia; on arvamusel, et nendel tingimustel 
tunnustatakse täielikult tema uusi pädevusi ja Euroopa Parlament võib jätkata komisjoni 
presidendi ametisse nimetamise heakskiitmise menetlust;

46. rõhutab, et igal juhul tuleks uue volinike kolleegiumi liikmete nimetamise menetlust alustada 
alles pärast Iirimaa teise rahvahääletuse tulemuste selgumist; juhib tähelepanu asjaolule, et 
sellisel juhul oleksid institutsioonid täiel määral teadlikud tulevasest õiguslikust kontekstist, 
milles uus komisjon oma volitusi täitma asuks, ja saaksid nõuetekohaselt arvestada asjakohaseid 
volitusi selle menetluse raames, nagu ka uue komisjoni koosseisu, ülesehitust ja pädevusi; juhul, 
kui rahvahääletuse tulemus on positiivne, peaks Euroopa Parlament andma ametliku heakskiidu 
uuele volinike kolleegiumile, sealhulgas presidendile ja komisjoni asepresidendile (kõrgele 
esindajale) alles pärast Lissaboni lepingu jõustumist;

47. tuletab meelde, et juhul, kui Iirimaa teise rahvahääletuse tulemus ei ole positiivne, kohaldatakse 
igal juhul Nice’i lepingut täies ulatuses ning et järgmine komisjon tuleb moodustada vastavalt 
sätetele, mille alusel selle liikmete arv peab olema liikmesriikide arvust väiksem; rõhutab, et 
sellisel juhul peab nõukogu võtma vastu otsuse vähendatud komisjoni liikmete konkreetse arvu 
kohta; rõhutab Euroopa Parlamendi poliitilist tahet tagada nimetatud sätete range järgimine;

Programmide koostamine

48. on arvamusel, et programmide koostamine nii strateegilisel kui tegevuskavade tasandil on 
keskse tähtsusega tagamaks liidu tegevuse tõhusus ja sidusus;

49. tervitab tõsiasja, et Lissaboni lepingus nõutakse konkreetselt programmide koostamist kui 
vahendit institutsioonide tegutsemisvõime parandamiseks, ja teeb ettepaneku mitmete 
programmide koostamiseks samaaegselt järgmistel alustel:

– Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon peaksid kokku leppima õigusloomet käsitleva 
leppe või programmi osas, mis põhineb komisjoni poolt tema mandaadi alguses esitatud 
laiahaardelistel strateegilistel eesmärkidel ja prioriteetidel, mis oleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ühise arutelu teemaks eesmärgiga jõuda kolme institutsiooni vahelisele 
kokkuleppele (võimalik, et konkreetse institutsioonidevahelise kokkuleppe kujul, isegi kui 
see ei ole õiguslikult siduv) ühiste eesmärkide ja prioriteetide osas viieaastaseks volituste 
ajaks;

– kõnealuse leppe või programmi alusel peaks komisjon seejärel finantsplaneeringut 
puudutavaid ideid edasi arendama ja esitama ettepanekud viie aasta pikkuse mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta valimistele järgneva aasta juunikuu lõpuks – koos õigusaktide 
ettepanekute loendiga, mis on vajalikud vastavate programmide rakendamiseks –, mida 
nõukogu ja Euroopa Parlament lepingutes ettenähtud menetluse alusel seejärel arutaksid ja 
sama aasta lõpuks (või hiljemalt järgneva aasta esimese kvartali lõpuks) vastu võtaksid;

– see võimaldaks saada liidul enda käsutusse viie aasta pikkune mitmeaastane 

                                               
1 Nagu on nenditud deklaratsioonis tulevase komisjoni ametisse nimetamise kohta; Euroopa Ülemkogu 11. ja 

12. detsembri 2008. aasta järeldused.
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finantsraamistik, mis võib jõustuda aasta N+2 (või N+3)1 algul, andes seega igale Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni koosseisule võimaluse ise oma programmide koostamise üle 
otsustada;

50. on arvamusel, et viie aasta pikkuste finants- ja poliitiliste programmide koostamise süsteemile 
üleminek nõuab institutsioonidevahelises kokkuleppes eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta2 sisalduva kehtiva finantsraamistiku pikendamist ja kohandamist 2015. 
või 2016. aasta lõpuni, ning järgmine jõustuks 2016. või 2017. aasta alguses3;

51. teeb ettepaneku, et õigusloomet käsitleva leppe/programmi alusel ja võttes arvesse mitmeaastat 
finantsraamistikku:

– peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma iga-aastase töö- ja 
õigusloome kava, pidades silmas ühist arutelu, mis võimaldab komisjonil vajalikke 
kohandusi teha;

– üldasjade nõukogu, pidades kahepoolseid läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, peaks võtma 
vastu kõigi kolme eesistujariigi koostatud ühised tegevuskavad kogu nende 18 kuu pikkuse 
mandaadi ajaks, mis oleks iga eesistujariigi individuaalse tegevuskava raamistikuks tema 
kuus kuud kestva eesistumise ajal;

Välissuhted

52. rõhutab uue mõõtme tähtsust, mille Lissaboni leping liidu välistegevusele tervikuna lisab, 
sealhulgas ÜVJP, mis koos liidu õigussubjektsusega ja sellele valdkonnale asjaomaste 
institutsiooniliste uuendustega (eriti kahe valdkonna eest vastutava komisjoni asepresidendi 
(kõrge esindaja) ameti ning välisteenistuse loomine) võib olla otsustavaks teguriks liidu 
tegevuse sidususe ja tõhususe tagamisel nimetatud valdkonnas ning parandada märkimisväärselt 
tema globaalse rolli nähtavust;

53. tuletab meelde, et kõigi välistegevust puudutavate otsuste puhul tuleb määratleda õiguslik alus, 
mille põhjal need vastu on võetud, et hõlbustada vastuvõtmise menetluse ja rakendamisel 
kohaldatava menetluse kindlaksmääramist;

Komisjoni asepresident (kõrge esindaja)

54. peab kahe valdkonna eest vastutava komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) ameti loomist 
kõige olulisemaks sammuks liidu kogu välistegevuse sidususe, tõhususe ja silmapaistvuse 
tagamisel;

55. rõhutab, et komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) peab nimetama Euroopa Ülemkogu 
kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni presidendi nõusolekul ning ta peab saama ka koos 
volinike kolleegiumiga Euroopa Parlamendi heakskiidu kui komisjoni asepresident; palub 
komisjoni presidendil tagada, et komisjon täidab sellega seoses oma ülesandeid täielikult, 

                                               
1 Tähega N tähistatakse Euroopa Parlamendi valimiste aastat.
2 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 

eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 139, 14.6.2006, lk 1).
3 Vastavalt Böge raportile finantsraamistiku 2007–2013 vaheläbivaatuse kohta (INI/2008/2055) ja Guy-

Quinti raportile Lissaboni lepingu finantsaspektide kohta (INI/2008/2054).
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pidades meeles, et kõrge esindaja mängib komisjoni asepresidendina keskset osa kolleegiumi 
ühtsuse ja heade tulemuste tagamisel, ning et komisjoni presidendil on poliitiline ja 
institutsiooniline vastutus tagada, et tal on kolleegiumi integreerimiseks vajalik suutlikkus; 
rõhutab samuti, et Euroopa Ülemkogu peab olema teadlik komisjoni asepresidendi (kõrge 
esindaja) rolli nimetatud aspektist ja peab menetluse algusest alates komisjoni presidendiga 
vajalikke konsultatsioone pidama, et tagada menetluse edukus; tuletab meelde, et ta kasutab 
täielikult talle antud õigust nimetatud komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) poliitilise ja 
institutsioonilise suutlikkuse üle otsustamisel uue komisjoni nimetamisega seotud volituste 
raames;

56. rõhutab, et välisteenistusel on keskne roll komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) tegevuse 
toetamisel ja ta on liidu välistegevuse uue integreeritud lähenemisviisi edukuse põhiliseks 
teguriks; rõhutab, et uue teenistuse loomiseks on vajalik komisjoni asepresidendi (kõrge 
esindaja) ametlikku ettepanekut, mis on võimalik alles siis, kui ta on ametisse asunud, ja mille 
nõukogu saab alles pärast komisjoni nõusolekut ja Euroopa Parlamendi arvamust vastu võtta; 
teatab oma kavatsusest rakendada täies ulatuses oma eelarvepädevust seoses välisteenistuse 
loomisega;

57. rõhutab, et komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) ülesanded on äärmiselt ulatuslikud ja 
nõuavad laiapinnalist koordineerimist teiste institutsioonidega, eriti komisjoni presidendiga, 
kelle ees ta on poliitiliselt vastutav komisjoni pädevusse kuuluvate välissuhete valdkonnas, 
nõukogu roteeruva eesistujariigi esindajaga ja Euroopa Ülemkogu eesistujaga;

58. rõhutab, et eesmärkide saavutamine, mis viis komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) ameti 
loomiseni, oleneb suuresti komisjoni presidendi ja komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) 
vahelistest poliitiliselt usalduslikest suhetest ja komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) 
võimest teha viljakat koostööd Euroopa Ülemkogu eesistujaga, nõukogu roteeruva eesistujariigi 
esindajatega ja teiste tema koordineerimisel tegutsevate volinikega, kes täidavad liidu 
välistegevusega seotud konkreetseid volitusi;

59. palub komisjonil ja komisjoni asepresidendil (kõrgel esindajal) kasutada täielikult ära võimalust 
esitada ühiseid algatusi välissuhete valdkonnas, et parandada liidu tegevuse erinevate 
valdkondade sidusust välisasjade valdkonnas ja suurendada nende algatuste vastuvõtmise 
võimalust nõukogus seoses ÜVJP-ga; juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele parlamentaarse 
kontrolli järele välis- ja kaitsepoliitika meetmete üle;

60. jääb arvamusele, et on oluline, et võetakse teatud praktilisi meetmeid komisjoni asepresidendi 
(kõrge esindaja) ülesannete kergendamiseks:

– komisjoni asepresident (kõrge esindaja) peaks tegema ettepaneku konkreetsete esindajate 
nimetamiseks, kellel on vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 33 selgelt määratletud 
mandaat aidata teda tema pädevusse kuuluvates ÜVJP konkreetsetes valdkondades (neid 
nõukogu nimetatud konkreetseid esindajaid tuleks samuti Euroopa Parlamendis kuulata ja 
nad peaksid Euroopa Parlamenti oma tegevusest regulaarselt teavitama);

– ta peaks koordineerima oma ÜVJP valdkonnast välja jäävat tegevust volinikega, kes 
vastutavad nende valdkondade eest, ning delegeerima neile vajadusel alati oma ülesandeid 
seoses Euroopa Liidu rahvusvahelise esindamisega nendes valdkondades;
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– eemalviibimise korral peaks komisjoni asepresident (kõrge esindaja) iga üksiku juhtumi 
puhul eraldi otsustama, kes teda esindab, lähtudes sellest, milliseid ülesandeid tuleb sellel 
ajal täita; 

Esindatus

61. on arvamusel, et Lissaboni lepinguga luuakse tõhus, kuigi keerukas operatiivne süsteem liidu 
esindamiseks välissuhete valdkonnas ning teeb ettepaneku, et koordineeritaks vastavalt 
järgmistele juhistele:

– Euroopa Ülemkogu eesistuja esindab liitu riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil ÜVJP 
küsimustes, kuid tal ei ole liidu nimel poliitiliste läbirääkimiste pidamise volitusi, mis on 
komisjoni asepresidendi (kõrge esindaja) ülesanne; samuti võib temalt nõuda Euroopa 
Ülemkogu esindaja eriomase rolli täitmist teatud rahvusvahelistel sündmustel;

– komisjoni president esindab liitu kõrgeimal tasandil liidu kõigis välissuhtlusega seotud 
küsimustes, v. a ÜVJPga seonduv, või mistahes konkreetse valdkondliku poliitika 
küsimustes, mis kuulub liidu välistegevuse valdkonda (väliskaubandus jne); komisjoni 
asepresident (kõrge esindaja) või pädev/mandaati omav volinik võivad samuti seda rolli 
komisjoni loal täita;

– komisjoni asepresident (kõrge esindaja) esindab liitu ministrite tasandil või rahvusvahelistes 
organisatsioonides kõikides liidu välistegevuse küsimustes; samuti täidab ta välisasjade 
nõukogu eesistujana välisesindaja ülesandeid;

62. on arvamusel, et ei ole enam soovitatav, et üldasjade nõukogu eesistuja (nimelt eesistujariigi 
valitsusjuht) või mõne konkreetse valdkonna nõukogu koosseisu eesistuja kutsutakse täitma 
oma ülesandeid liidu välisesindajana; 

63. rõhutab koordineerimise ja koostöö tähtsust kõigi nende liidu välissuhetes esindamise erinevate 
ülesannete täitmise eest vastutavate osapoolte vahel, et vältida pädevustega seotud konflikte ja 
tagada liidu välistegevuse ühtsus ja nähtavus;

°

° °

64. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja põhiseaduskomisjoni raport 
nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Lissaboni lepingu ratifitseerimise taotluse kohta 
(AFCO/6/68955) 1

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 20072,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne3,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les procédures parlementaires nécessaires à l'approbation du traité de Lisbonne 
ont été menées à bien dans 24 États membres,

B. considérant qu'à la suite du référendum qui a eu lieu le 12 juin 2008 en Irlande, cet État membre 
n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de ratifier le traité de Lisbonne,

C. considérant qu'une crise de confiance est apparue entre les citoyens de l'Union européenne et ses 
institutions; convaincu néanmoins que le traité de Lisbonne, par un renforcement du rôle du 
Parlement européen et des parlements nationaux, ainsi que des citoyens européens (initiative 
citoyenne), un renforcement des droits individuels et sociaux des citoyens européens et le 
renforcement de la capacité d'action qu'il prévoit, représente une étape décisive pour surmonter 
cette crise de confiance,

D. considérant que les réformes institutionnelles contenues dans le traité de Lisbonne s'imposent 
d'urgence pour un fonctionnement harmonieux et équilibré de l'Union européenne, avec un 
contrôle démocratique complet,

E. considérant qu'une clarification s'impose en ce qui concerne les dispositions institutionnelles qui 
seront d'application pour des événements politiques importants qui auront lieu en 2009, surtout 
les élections européennes et la nomination d'une nouvelle Commission, étant donné que cela 
aura des conséquences sur la composition du Parlement européen nouvellement élu, de même 
que sur la structure et l'investiture de la nouvelle Commission et sur le bon fonctionnement des 
institutions de l'UE,

F. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes de
2009 apporterait rapidement des améliorations substantielles, comme un processus accéléré et 
plus efficace de prise de décision, par exemple dans les domaines de la sécurité énergétique et 
de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi qu'une participation accrue des 
citoyens à la politique européenne,

G. considérant que les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont un intérêt légitime à ce 

                                               
1 Kõnealust resolutsiooni ettepanekut ei ole täiskogu istungil arutletud ega selle üle hääletatud – alljärgnev 

on AFCO-komisjonis toimunud hääletuse tulemusel vastuvõetud tekst
2 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0055.
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que ses institutions soient rapidement réformées afin qu'elle soit en mesure de procéder à de 
nouveaux élargissements,

H. considérant qu'il est de toute évidence nécessaire, en raison des développements internationaux 
récents comme le conflit entre la Russie et la Géorgie, la crise financière et l'accroissement des 
prix de l'énergie, que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus coordonné et cohérent que 
ce qui serait possible dans le cadre prévu par le traité de Lisbonne,

I. considérant que tout nouveau retard dans le processus de ratification entraînerait des risques 
politiques graves en raison du danger d'une évolution inattendue ou imprévisible de la situation,

1. réaffirme son approbation du traité et la nécessité que les États membres de l'Union le ratifient 
dans les meilleurs délais;

2. insiste pour que tous les efforts possibles soient consentis en vue de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne avant les élections européennes de 2009, car le fait que le Traité n'entre pas en 
vigueur comporte une série de conséquences concernant, entre autres, l'application de la Charte 
des droits fondamentaux, les pouvoirs largement renforcés du Parlement européen par 
l'extension de la codécision, la prise de décision à la majorité qualifiée et le contrôle préalable 
pour les parlements nationaux, la composition de la Commission et du Parlement européen, la 
nomination du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, ainsi que la présidence à plus long terme du Conseil européen;

3. constate que le nombre des commissaires sera inférieur au nombre des États membres si la 
nouvelle Commission est nommée conformément aux dispositions du traité de Nice;

4. demande aux autorités responsables de la Suède et de la République tchèque de mener à bien les 
procédures nécessaires avant la fin de cette année;

5. apprécie l'analyse approfondie qu'a faite le gouvernement irlandais des causes du résultat négatif 
du référendum et l'invite à présenter dans un avenir rapproché des propositions concrètes 
établissant les conditions dans lesquelles la procédure de ratification pourrait être reprise en 
Irlande, dans le respect de ses règles démocratiques;

6. est conscient d'un grand nombre des préoccupations exprimées par les citoyens irlandais dans le 
contexte du référendum et est convaincu que ces préoccupations peuvent trouver une réponse 
sans modifier le traité;

7. attend que le Conseil européen de décembre parvienne à un accord définitif qui permettra à 
l'Irlande de reprendre la procédure de ratification au printemps 2009;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la 
Commission et aux parlements nationaux des États membres de l'Union.
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Euroopa Parlamendi 26. mai 2005. aasta otsus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste 
suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta (2005/2076(ACI)) – Raportöör: Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 10 ja deklaratsiooni nr 3, mis 
lisati Nice’i lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artiklit III-397;

– võttes arvesse 5. juuli 2000. aasta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 
raamkokkulepet1;

– võttes arvesse oma 18. novembri 2005. aasta resolutsiooni uue komisjoni valimise kohta2;

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 14. aprilli 2005. aasta otsust;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe projekti 
(edaspidi “kokkulepe”);

– võttes arvesse kodukorra artikli 24 lõiget 3 ja artiklit 120, samuti selle VI lisa XVIII osa 
lõiget 4;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0147/2005),

A. arvestades, et Euroopa Liidu demokraatia süvenemine, millest annab tunnistust eelkõige 
Euroopa põhiseaduse lepingu allakirjutamine, nõuab Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vaheliste suhete tugevdamist ning paremat parlamentaarset kontrolli täidesaatva võimu üle;

B. arvestades, et praeguse komisjoni heakskiitmise menetlus tugevdas liidu institutsionaalse 
süsteemi demokraatlikku õiguspärasust ja nende kahe institutsiooni suhete poliitilist mõõdet;

C. arvestades, et uus hindamiseks esitatud kokkulepe peegeldab seda arengut;

D. arvestades, et kokkulepe vajab allpool tehtud selgitusi;

E. arvestades poliitilise kokkuleppega lõppenud läbirääkimiste käiku, on tulevikus igati 
otstarbekas teha läbirääkimiste juhtimine ülesandeks isikutele, kellel on poliitiline mandaat;

F.  arvestades, et institutsioonidevahelised kokkulepped ja raamkokkulepped on olulise mõjuga 
ning et seetõttu on üldsuse juurdepääsu hõlbustamiseks ja tagamiseks möödapääsmatu kõik 
vastavad kokkulepped koondada ning avaldada Euroopa Parlamendi kodukorra lisana,

                                               
1 EÜT C 121, 24.4.2001, lk 122.
2 Vastu võetud tekstid, P6_TA(2004)0063.
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1. tervitab lisaks muudatustele, mis tugevdavad ühtsust ja lihtsustavad ülesehitust, ka järgmisi 
positiivseid momente uue kokkuleppe projektis:

a) uued sätted potentsiaalse huvide konflikti kohta (punkt 2);

b) kokkulepitud korraldus mõne komisjoni liikme asendamise puhuks komisjoni 
ametiaja kestel (punkt 4);

c) kogu asjaomase teabe avalikustamise tagamine ametisseastuva komisjoni liikmete 
poolt komisjoni heakskiitmise menetluse jaoks (punkt 7);

d) korrapärase dialoogi sisseseadmine kõige kõrgemal tasemel komisjoni presidendi ja 
esimeeste konverentsi vahel (punkt 10);

e) eriti oluliste ettepanekute ja algatuste ühine kindlaksmääramine komisjoni 
õigusloome- ja töökava ja institutsioonidevahelise mitmeaastase kava põhjal ning 
selle tagamine, et Euroopa Parlamenti teavitataks nõukoguga võrdsetel alustel 
kõikidest komisjoni meetmetest (punktid 8 ja 12);

f) parem teave komisjonilt Euroopa Parlamendi seisukohtade järgimise ja 
arvessevõtmise kohta (punktid 14 ja 31);

g) kogu komisjoni ekspertrühmi käsitleva teabe avalikkus (punkt 16), piiramata 
käesoleva otsuse lõike 2 arvessevõtmist;

h) Euroopa Parlamendi liikmete rahvusvahelistel konverentsidel osalemist käsitlevate 
sätete kinnitamine ja uued spetsiifilised viited annetajate konverentsidele ja valimiste 
vaatlemisele (punktid 19-25), arvestades käesoleva otsuse lõikes 4 tehtud taotlust;

i) komisjoni poolt väärtpaberi-, panga- ja kindlustussektorit käsitlevate 
rakendusmeetmete raames ("menetlus Lamfalussy") võetud kohustuste ning Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni vahelise kokkuleppe “komitoloogiaotsuse” 
rakendusmeetmete kohta1 lisamine kokkuleppesse (punkt 35), arvestades käesoleva 
otsuse lõikes 3 tehtud märkusi;

j) kohustused, mis käsitlevad komisjoni osalemist Euroopa Parlamendi menetlustes 
(punktid 37-39);

k) punkti lisamine, mis käsitleb kokkuleppe läbivaatamist (punkt 43) pärast Euroopa 
põhiseaduse lepingu jõustumist;

2. rõhutab tähtsust, mida ta omistab komisjoni ekspertrühmade koosseisu ja tegevust 
puudutavale täielikule läbipaistvusele (kokkuleppe punkt 16), ning palub komisjonil 
kohaldada kokkulepet seda läbipaistvust silmas pidades;

                                               
1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).
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3. palub komisjonil oma 11. detsembri 2002. aasta ettepaneku valguses arvestada poliitilisi 
suuniseid, mille Euroopa Parlament dokumentide komiteemenetluse raames käsitlemise 
õigust kasutades vastu võtab;

4. peab oluliseks, et kui parlamendiliikmed osalevad konverentside ja teiste rahvusvaheliste 
läbirääkimiste delegatsioonides, võiksid nad viibida liidusisestel kooskõlastuskoosolekutel, 
olles teadlik, et Euroopa Parlament järgib nende koosolekute puhul kehtivaid 
konfidentsiaalsusnõudeid, ja palub komisjonil seetõttu nõukogu ees toetada Euroopa 
Parlamendi vastavasisulisi soove;

5. nõuab, et komisjon näeks komplekssete majandus- ja tööhõivesuuniste avaldamisel ette 
vähemalt kahekuulise perioodi, et oleks võimalik asjakohane konsulteerimine Euroopa 
Parlamendiga;

6. kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud kokkuleppe;

7. otsustab, et kokkulepe lisatakse Euroopa Parlamendi kodukorrale ja see asendab kodukorra 
XIII ja XIV lisa;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja selle lisa komisjonile, nõukogule ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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LISA

Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste 
suhete raamkokkulepe

Euroopa Parlament ja Euroopa Ühenduste Komisjon (edaspidi “institutsioonid”), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut (edaspidi “asutamislepingud”);

– võttes arvesse institutsioonidevahelisi kokkuleppeid ning institutsioonide vahelisi suhteid 
reguleerivaid tekste;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorda1, eriti artikleid 98, 99 ja 120 ning VII lisa,

A. arvestades, et asutamislepingud tugevdavad Euroopa Liidu otsustusprotsessi demokraatlikku 
õiguspärasust;

B. arvestades, et institutsioonid omistavad suurimat tähtsust ühenduse õiguse tõhusale 
ülevõtmisele ja rakendamisele;

C. arvestades, et käesolev raamkokkulepe ei mõjuta Euroopa Parlamendi, komisjoni ega 
Euroopa Liidu ühegi muu institutsiooni ega organi volitusi ega õigusi, vaid püüab tagada 
nende õiguste võimalikult tõhusa teostamise;

D. arvestades, et on vajalik ajakohastada 2000. aasta juulis sõlmitud raamkokkulepe2, mis tuleb 
asendada järgmise tekstiga,

lepivad kokku järgmises:

I. KOHALDAMISALA

1. Institutsioonid lepivad kokku järgmistes meetmetes, et tugevdada komisjoni poliitilist 
vastutust ja õiguspärasust, laiendada konstruktiivset dialoogi, parandada teabevoogu 
institutsioonide vahel ning parandada menetluste ja planeerimise kooskõlastamist.

Samuti lepivad nad kokku konkreetsetes rakendusmeetmetes komisjoni konfidentsiaalsete 
dokumentide ja teabe edastamiseks vastavalt 1. lisas sätestatule ning komisjoni õigusloome- ja 
töökava ajakavas vastavalt 2. lisas sätestatule.

II. POLIITILINE VASTUTUS

                                               
1 ELT L 44, 15.2.2005, lk 1.
2 EÜT C 121, 24.4.2001, lk 122.
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2. Komisjoni iga liige võtab poliitilise vastutuse tegevuse eest oma vastutusalas, ilma et see 
piiraks komisjoni kollegiaalsuse põhimõtet. 

Komisjoni president vastutab täielikult mis tahes sellise huvide konflikti kindlakstegemise eest, 
mille tõttu komisjoni liige ei ole võimeline oma ülesandeid täitma. 

Samuti vastutab komisjoni president mis tahes järgnevate sellises olukorras võetavate meetmete 
eest; kui konkreetne juhtum on kindlaks tehtud, teavitab president viivitamata kirjalikult Euroopa 
Parlamendi presidenti. 

3. Kui Euroopa Parlament avaldab komisjoni liikme suhtes umbusaldust, nõuab komisjoni 
president pärast otsuse hoolikat kaalumist kas selle liikme tagasiastumist või selgitab oma otsust 
Euroopa Parlamendile. 

4. Kui komisjoni ametiaja jooksul on vaja vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklile 215 asendada mõni komisjoni liige, võtab komisjoni president otsekohe ühendust Euroopa 
Parlamendi presidendiga, et leppida kokku viisis, kuidas komisjoni president kavatseb tagada 
tulevase komisjoni liikme esitlemise Euroopa Parlamendile nii kiiresti kui võimalik, järgides täiel 
määral institutsioonide eesõigusi.

Euroopa Parlament tagab, et need menetlused kulgevad nii kiiresti kui vaja, et komisjoni president 
saaks tutvuda Euroopa Parlamendi seisukohaga õigeaegselt, enne kui komisjoni liikmel palutakse 
asuda täitma komisjoni esindamise ülesandeid.

5. Komisjoni president teatab viivitamata Euroopa Parlamendile kõigist otsustest komisjoni 
mis tahes liikme kohustuste jaotuse kohta. Komisjoni konkreetset liiget puudutavate oluliste 
muutuste korral ilmub ta Euroopa Parlamendi nõudmisel asjaomase parlamendikomisjoni ette.

6. Komisjoni liikmete käitumiskoodeksi mis tahes muudatused, mis on seotud huvide konflikti 
või eetilise käitumisega, saadetakse viivitamata Euroopa Parlamendile. 

Komisjon võtab selles küsimuses arvesse Euroopa Parlamendi poolt väljendatud seisukohti. 

7. Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 99 kohaselt võtab Euroopa Parlament komisjoni 
ametisseastuva presidendiga ühendust aegsasti enne uue komisjoni heakskiitmisega seotud 
menetluste algust. Euroopa Parlament võtab arvesse ametisseastuva presidendi märkusi. 

Menetlused korraldatakse sellisel viisil, et oleks tagatud kogu ametisseastuva komisjoni avatud, 
õiglane ja järjepidev hindamine. 

Ametisseastuva komisjoni liikmed tagavad kogu asjaomase teabe avalikustamise vastavalt Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artiklis 213 sätestatud sõltumatusekohustusele.

III. KONSTRUKTIIVNE DIALOOG JA INFOVOOG

i) Üldsätted
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8. Komisjon hoiab Euroopa Parlamenti igati ja operatiivselt kursis oma ettepanekute ja 
algatustega õigusloome ja eelarve valdkonnas. 

Kõikides valdkondades, milles Euroopa Parlament tegutseb seadusandlikus pädevuses või 
eelarvepädeva institutsioonina, teavitatakse teda nõukoguga võrdselt kõigist seadusandliku ja 
eelarveprotsessi etappidest.

9. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika, politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö valdkonnas võtab komisjon meetmeid Euroopa Parlamendi osalemise parandamiseks, 
võttes võimalikult suures ulatuses arvesse Euroopa Parlamendi seisukohti.

10. Komisjoni president ja/või institutsioonidevaheliste suhete eest vastutav asepresident 
kohtuvad iga kolme kuu tagant esimeeste konverentsil, et tagada kahe institutsiooni vahel kõrgeimal 
tasandil pidev dialoog. Komisjoni president osaleb esimeeste konverentsil vähemalt kaks korda 
aastas. 

11. Iga komisjoni liige tagab pideva ja otsese infovoo komisjoni liikme ja asjaomase 
parlamendikomisjoni esimehe vahel.

12. Komisjon ei avalikusta ühtki õigusloomega seotud ettepanekut ega ühtki olulist algatust või 
otsust Euroopa Parlamenti sellest eelnevalt kirjalikult teavitamata.

Komisjoni õigusloome- ja töökava ning mitmeaastase programmi alusel määratlevad institutsioonid 
ühisel kokkuleppel juba aegsasti eriti olulised ettepanekud ja algatused, et esitada need Euroopa 
Parlamendi täiskogu istungil. 

Sama moodi määratlevad nad ettepanekud ja algatused, mille kohta esitatakse teave esimeeste 
konverentsil või teavitades asjakohasel viisil asjaomast parlamendikomisjoni või selle esimeest.

Need otsused võetakse vastu institutsioonide vahel punktis 10 ette nähtud pideva dialoogi käigus 
ning neid ajakohastatakse pidevalt, võttes igati arvesse mis tahes poliitilisi arenguid.

13. Kui komisjoni sisedokumenti – millest Euroopa Parlamenti ei ole vastavalt punktidele 8, 9 
ja 12 teavitatud – levitatakse väljaspool institutsioone, võib Euroopa Parlamendi president nõuda, et 
asjaomane dokument edastataks viivitamata Euroopa Parlamendile, et teatada sellest igale 
parlamendiliikmele, kes seda nõuab. 

14. Komisjon esitab pidevalt kirjalikku teavet meetmete kohta, mida on võetud vastuseks 
konkreetsetele Euroopa Parlamendi resolutsioonides esitatud nõudmistele, sealhulgas teatades 
Euroopa Parlamendile juhtudest, mil komisjon ei ole suutnud Euroopa Parlamendi seisukohti 
järgida. 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse puhul kohaldatakse punktis 26 sätestatud 
erisätteid.
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Komisjon võtab arvesse kõiki Euroopa Parlamendi vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklile 192 komisjonile esitatud taotlusi esitada õigusloomega seotud ettepanekuid ning vastab 
kõigile sellistele taotlustele viivitamatult ja piisavalt üksikasjalikult. 

Euroopa Parlamendi oluliste taotluste järelmeetmetega seoses esitatakse teave Euroopa Parlamendi 
või komisjoni nõudmisel ka asjaomastes parlamendikomisjonides ja vajadusel Euroopa Parlamendi 
täiskogu istungil.

15. Kui liikmesriik esitab õigusloomega seotud algatuse vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklile 34, teatab komisjon Euroopa Parlamendile taotluse korral oma seisukoha algatuse suhtes 
asjaomase parlamendikomisjoni ees.

16. Komisjon edastab Euroopa Parlamendile nimekirja eksperdigruppidest, mis on 
moodustatud, abistamaks komisjoni tema algatusõiguse teostamisel. Nimekirja ajakohastatakse 
pidevalt ja see avalikustatakse. 

Selles raamistikus teavitab komisjon sobilikul viisil pädevat parlamendikomisjoni tema esimehe 
konkreetsel ja põhjendatud nõudmisel selliste gruppide tegevusest ja koosseisust. 

17. Asjakohaste mehhanismide kaudu peavad institutsioonid konstruktiivset dialoogi olulistes 
haldusküsimustes, eelkõige küsimustes, mis mõjutavad otseselt Euroopa Parlamendi enda haldust.

18. Kui vastavalt käesolevale raamkokkuleppele edastatud teave on konfidentsiaalne, 
kohaldatakse 1. lisa sätteid. 

ii) Välissuhted, laienemine ja rahvusvahelised lepingud

19. Rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas kaubanduskokkulepete puhul edastab komisjon 
Euroopa Parlamendile aegsasti selget teavet nii lepingute ettevalmistusetapis kui ka rahvusvaheliste 
läbirääkimiste jooksul ja nende lõpetamisel. Teave hõlmab läbirääkimisdirektiivide eelnõusid, vastu 
võetud läbirääkimisdirektiive, järgnevate läbirääkimiste käiku ja läbirääkimiste lõpetamist. 

Esimeses alalõigus osutatud teave esitatakse Euroopa Parlamendile piisava ajavaruga, et 
võimaldada tal asjakohastel puhkudel oma seisukohta avaldada ning et võimaldada komisjonil võtta 
võimalikult suures ulatuses arvesse Euroopa Parlamendi seisukohti. See teave esitatakse asjaomaste 
parlamendikomisjonide kaudu ja asjakohastel puhkudel täiskogu istungil. 

Euroopa Parlament omalt poolt kohustub seoses konfidentsiaalsusega seadma vastavalt 1. lisa 
sätetele sisse asjakohased menetlused ja tagatised.

20. Komisjon võtab asjakohaseid meetmeid tagamaks, et Euroopa Parlamendile teatatakse 
viivitamata ja täielikult:

i) lepingute esialgse kohaldamise või nende peatamise otsustest ning

ii) ühenduse seisukoht lepinguga moodustatud organis. 
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21. Kui komisjon esindab Euroopa Ühendust, soodustab komisjon Euroopa Parlamendi taotlusel 
parlamendiliikmete lisamist vaatlejatena mitmepoolsete lepingute üle läbirääkimisi pidavatesse 
ühenduse delegatsioonidesse. Parlamendiliikmed ei või läbirääkimiste istungitel otseselt osaleda. 

Komisjon kohustub mitmepoolsete lepingute üle läbirääkimisi pidavates delegatsioonides 
vaatlejatena osalevaid parlamendiliikmeid süstemaatiliselt teavitama.

22. Enne rahastajate kohtumisel uutele finantskohustustele viitavate ja eelarvepädevate 
institutsioonide nõusolekut nõudvate finantslubaduste andmist teavitab komisjon eelarvepädevaid 
institutsioone ja vaatab läbi nende märkused.

23. Institutsioonid lepivad kokku teha koostööd valimiste vaatlemise valdkonnas. Komisjon 
teeb Euroopa Parlamendiga koostööd ühenduse valimisvaatluste lähetustel osalevatele 
parlamendidelegatsioonidele vajaliku abi osutamisel. 

24. Komisjon hoiab Euroopa Parlamenti igati kursis ühinemisläbirääkimiste käiguga ning 
eelkõige põhiaspektide ja edusammudega, et võimaldada Euroopa Parlamendil õigeaegselt 
asjaomaste Euroopa Parlamendi menetluste kaudu oma seisukohti väljendada.

25. Kui Euroopa Parlament võtab punktis 24 osutatud küsimustes vastu soovituse vastavalt oma 
kodukorra artiklile 82 ja kui komisjon otsustab mõjuvatel põhjustel, et ta ei saa sellist soovitust 
toetada, selgitab ta põhjuseid Euroopa Parlamendi ees täiskogu istungil või asjaomase 
parlamendikomisjoni järgmisel koosolekul. 

iii) Eelarve täitmine

26. Seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 276 käsitletud eelarve täitmise iga-
aastase heakskiitmisega edastab komisjon kogu vajaliku teabe kõnealuse aasta eelarve täitmise 
kontrollimiseks, mida vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra VI lisale eelarve täitmise 
heakskiitmise menetluse eest vastutava parlamendikomisjoni esimees komisjonilt sellel eesmärgil 
nõuab.

Kui ilmnevad uued aspektid seoses eelmiste aastatega, mille puhul heakskiit on juba antud, edastab 
komisjon kogu vajaliku teabe asja kohta, selleks et leida mõlemale poolele vastuvõetav lahendus.

IV. KOOSTÖÖ ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD MENETLUSTE
JA PLANEERIMISE ALAL

i) Komisjoni poliitilised ja õigusloomega seotud programmid ning Euroopa Liidu 
mitmeaastane kavandamine

27. Komisjon esitab liidu mitmeaastase kavandamise ettepanekud, et saavutada asjaomaste 
institutsioonide vahel institutsioonidevahelise kavandamise asjus üksmeel.

28. Tööd alustav komisjon esitab võimalikult kiiresti oma poliitilise ja õigusloomega seotud 
programmi.
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29. Kui komisjon koostab oma õigusloome- ja töökava, teevad institutsioonid koostööd 
vastavalt 2. lisas sätestatud ajakavale. 

Komisjon võtab arvesse Euroopa Parlamendi poolt väljendatud prioriteete. 

Komisjon esitab piisavad üksikasjad selle kohta, mis on õigusloome- ja töökava igas punktis ette 
nähtud.

30. Institutsioonidevaheliste suhete eest vastutav komisjoni asepresident kohustub komisjonide 
esimeeste konverentsil iga kolme kuu tagant aru andma, andes ülevaate õigusloome- ja töökava 
poliitilisest rakendamisest kõnealusel aastal ja mis tahes ajakohastamisest, mis on vajalik 
päevakohaste ja oluliste poliitiliste sündmuste tõttu.

ii) Üldised õigusloomega seotud menetlused

31. Komisjon kohustub hoolega läbi vaatama Euroopa Parlamendis vastu võetud õigusloomega 
seotud ettepanekute muudatused, et võtta need kõigis muudetud ettepanekutes arvesse. 

Esitades oma arvamuse Euroopa Parlamendi muudatuste kohta vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklile 251, kohustub komisjon igati arvestama teisel lugemisel vastu võetud 
muudatusi; kui ta otsustab olulistel põhjustel ja pärast kolleegiumi poolt läbivaatamist selliseid 
muudatusi mitte vastu võtta või toetada, selgitab ta Euroopa Parlamendile oma otsust ja igal juhul 
oma arvamust Euroopa Parlamendi muudatuste kohta, nagu nõutud artikli 251 lõike 2 kolmanda 
alalõigu punktis c.

32. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma ettepanekute tagasivõtmisest ette.

33. Õigusloomega seotud menetluste puhul, mis ei hõlma kaasotsustamist, teeb komisjon 
järgmist:

i) tagab, et nõukogu organitele meenutatakse õigeaegselt, et nad ei sõlmiks ettepanekute suhtes 
poliitilist kokkulepet enne, kui Euroopa Parlament on oma arvamuse vastu võtnud. Ta palub 
lõpetada arutelu ministrite tasemel pärast seda, kui nõukogu liikmetele on antud mõistlikult 
aega Euroopa Parlamendi arvamuse läbivaatamiseks;

ii) tagab, et nõukogu järgib Euroopa Ühenduste Kohtu poolt väljatöötatud eeskirju, mille 
kohaselt tuleb Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu teeb komisjoni 
ettepanekusse olulisi muudatusi. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile kõigist nõukogule 
esitatud meeldetuletustest vajaduse kohta uuesti konsulteerida;

iii) kohustub asjakohastel puhkudel Euroopa Parlamendis tagasi lükatud õigusloomega seotud 
ettepaneku tagasi võtma. Kui mõjuvatel põhjustel ja pärast kolleegiumis arutamist otsustab 
komisjon oma ettepaneku juurde jääda, selgitab ta Euroopa Parlamendi ees tehtavas 
avalduses selle otsuse põhjuseid.
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34. Õigusloomega seotud kavandamise parandamiseks kohustub Euroopa Parlament tegema 
omalt poolt järgmist:

i) kavandama oma päevakorra õigusloomega seotud osi, viies need kooskõlla kehtiva 
õigusloomega seotud programmiga ja selle programmi kohta vastu võetud 
resolutsioonidega;

ii) kui see on menetlusele kasulik, pidama koostöö- ja kaasotsustamismenetluse puhul esimesel 
lugemisel oma arvamust vastu võttes ja konsulteerimismenetlusel kinni mõistlikest 
tähtaegadest;

iii) võimalusel määrama edasiste ettepanekute tarvis raportöörid niipea, kui õigusloomega 
seotud programm on vastu võetud; 

iv) kaaluma absoluutses eelisjärjekorras uuesti konsulteerimise taotlusi, tingimusel et talle on 
edastatud kogu vajalik teave. 

iii) Komisjoni erilised õigusloomega seotud ja rakendusvolitused

35. Komisjon kohustub Euroopa Parlamenti teavitama täielikult ja õigeaegselt kõikidest 
komisjoni poolt tema õigusloomega seotud volituste alusel vastu võetavatest õigusaktidest. 

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused1 rakendamist reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni vahelise kokkuleppega selle otsuse rakendusmenetluste kohta2.

Seoses väärtpaberite, pangandus- ja kindlustussektori rakendusmeetmetega kinnitab komisjon oma 
kohustused, mille ta võttis 5. veebruari 2002. aasta täiskogu istungil ja mis kinnitati 31. märtsil 
2004. Eelkõige kohustub komisjon võtma igati arvesse Euroopa Parlamendi seisukohta ja kõiki 
resolutsioone, mida ta võib vastu võtta seoses rakendusmeetmetega, mis ületavad põhidokumendis 
ette nähtud rakendusmeetmed; sellistel juhtudel püüab ta saavutada tasakaalustatud lahenduse.

iv) Ühenduse õiguse rakendamise jälgimine

36. Lisaks eriaruannetele ja aastaaruandele ühenduse õiguse rakendamise kohta hoiab komisjon 
vastutava parlamendikomisjoni nõudmisel Euroopa Parlamenti suuliselt kursis sellega, millisesse 
menetluse etappi on alates põhjendatud arvamuse esitamisest jõutud, ning juhtudel, kui on alustatud 
menetlust direktiivi rakendamise meetmete teatamata jätmise või Euroopa Kohtu otsuse 
täitmatajätmise kohta, siis alates märgukirja esitamisest.

V. KOMISJONI OSALEMINE EUROOPA PARLAMENDI MENETLUSTES

                                               
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
2 EÜT L 256, 10.10.2000, lk 19.
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37. Euroopa Parlament püüab reeglina tagada, et komisjoni liikme vastutusalasse kuuluvad 
küsimused kogutakse kokku.

Komisjon püüab reeglina tagada, et komisjoni liikmed on kohal, kui Euroopa Parlament seda nõuab, 
täiskogu istungitel, kus arutatakse nende vastutusalasse kuuluvaid päevakorra punkte.

38. Tagamaks komisjoniliikmete kohalolu, kohustub Euroopa Parlament tegema oma parima, et 
järgida oma lõplikke päevakorra projekte.

Kui Euroopa Parlament muudab oma lõplikku päevakorra projekti või kui ta paigutab punkte 
päevakorras istungi jooksul ümber, teatab Euroopa Parlament viivitamata komisjonile. Komisjon 
teeb oma parimad jõupingutused, et tagada vastutava komisjoni liikme kohalolu.

39. Komisjon võib teha ettepaneku lisada punktid päevakorda hiljemalt esimeeste konverentsi 
kohtumisel, kus otsustatakse istungi lõpliku päevakorra projekt. Euroopa Parlament võtab selliseid 
ettepanekuid täielikult arvesse.

40. Reeglina osaleb parlamendikomisjonis arutlusel oleva küsimuse eest vastutav komisjoni 
liige asjaomase komisjoni koosolekul, kui ta sinna kutsutakse.

Komisjoni liige kuulatakse tema taotlusel ära. 

Parlamendikomisjon püüab järgida oma päevakorra projekti ja päevakorda.

Iga kord, kui parlamendikomisjon oma päevakorra projekti või päevakorda muudab, teatatakse 
sellest viivitamata komisjonile. 

Kui komisjoniliikme kohalolekut parlamendikomisjoni koosolekul selgesõnaliselt ei nõuta, tagab 
komisjon, et teda esindab sobiliku tasandi pädev ametnik.

VI. LÕPPSÄTTED

41. Institutsioonid kohustuvad tugevdama oma koostööd teabe ja suhtlemise valdkonnas. 

42. Institutsioonid hindavad perioodiliselt käesoleva raamkokkuleppe ja selle lisade rakendamist 
ning ükskõik kumma poole taotlusel kaalutakse nende läbivaatamist, võttes arvesse praktilist 
kogemust. 

43. Pärast Euroopa põhiseaduse lepingu jõustumist vaadatakse käesolev raamkokkulepe läbi.

Euroopa Parlamendi nimel Komisjoni nimel
president president
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1. LISA

Konfidentsiaalse teabe edastamine Euroopa Parlamendile

1. Kohaldamisala

1.1. Käesolev lisa reguleerib konfidentsiaalse teabe edastamist komisjonilt Euroopa 
Parlamendile ja selle käsitlemist seoses Euroopa Parlamendi õiguste teostamisega 
õigusloomega seotud ja eelarvemenetlustel, eelarve täitmisele heakskiidu andmisel ning 
Euroopa Parlamendi kontrollivolituste üldise teostamisega. Institutsioonid tegutsevad 
kooskõlas oma vastastikuse siira koostöö kohustustega ning täieliku vastastikuse usalduse 
vaimus, täites rangelt asjaomaseid asutamislepingu sätteid, eelkõige Euroopa Liidu lepingu 
artikleid 6 ja 46 ning Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 276.

1.2. Teave – mis tahes kirjalik või suuline teave, olenemata selle kandjast ja autorist.

1.3. Komisjon tagab, et Euroopa Parlamendile antakse juurdepääs teabele vastavalt käesoleva 
lisa sätetele alati, kui ta saab ühelt Euroopa Parlamendi punktis 1.4 sätestatud organilt 
taotluse konfidentsiaalse teabe edastamise kohta.

1.4. Käesoleva lisaga seoses võivad komisjonilt nõuda konfidentsiaalset teavet järgmised isikud: 
Euroopa Parlamendi president, asjaomaste parlamendikomisjonide esimees, büroo ja 
esimeeste konverents. 

1.5. Käesolevast lisast jäetakse välja teave rikkumismenetluste ja konkurentsimenetluste kohta, 
kuivõrd neid ei käsitleta komisjoni lõppotsuses Euroopa Parlamendi organi taotluse 
laekumise kuupäeval.

1.6. Käesolevaid sätteid kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 19. aprilli 1995. aasta otsuse 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ (üksikasjalike sätete 
kohta, mis reguleerivad Euroopa Parlamendi uurimisõiguse täitmist)1 kohaldamist ning 
komisjoni 28. aprilli 1999. aasta otsuse 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom (millega asutatakse 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF))2 asjakohaste sätete kohaldamist.

2. Üldreeglid

2.1. Punktis 1.4 osutatud organi taotlusel edastab komisjon sellele organile nõutava kiirusega 
kogu konfidentsiaalse teabe, mis on vajalik Euroopa Parlamendi kontrollivolituste 
teostamiseks. Vastavalt oma volitustele ja kohustustele järgivad institutsioonid: 

– põhilisi inimõigusi, sealhulgas õigust õiglasele kohtumõistmisele ja eraelu 
puutumatuse kaitsele; 

– kohtu- ja distsiplinaarmenetlusi reguleerivaid sätteid; 

                                               
1 EÜT L 113, 19.5.1995, lk 1.
2 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20.
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– ärisaladuste ja majandussuhete kaitset;

– liidu huvide kaitset, eelkõige seoses avaliku julgeoleku, rahvusvaheliste suhete, 
rahandusliku stabiilsuse ja finantshuvidega. 

Vaidluste puhul esitatakse küsimus institutsioonide presidentidele lahendamiseks. Riigi, 
institutsiooni või rahvusvahelise organisatsiooni konfidentsiaalne teave edastatakse ainult 
tema nõusolekul.

2.2. Kui teabe konfidentsiaalsuse suhtes on kahtlusi või kui selle edastamiseks vastavalt ühele 
punktis 3.2 osutatud võimalusele on vaja sätestada nõuetekohane kord, konsulteerib 
asjaomase parlamendikomisjoni esimees, vajadusel koos raportööriga, viivitamata 
komisjoniliikmega, kes vastutab selle valdkonna eest. Vaidluste puhul esitatakse küsimus 
institutsioonide presidentidele lahendamiseks.

2.3. Kui punktis 2.2 osutatud menetluse lõpul ei ole kokkuleppele jõutud, kutsub Euroopa 
Parlamendi president vastuseks asjaomase parlamendikomisjoni põhjendatud taotlusele 
komisjoni edastama nõuetekohaselt osutatud asjakohase tähtaja jooksul kõnealuse 
konfidentsiaalse teabe, valides selleks korra käesoleva lisa 3. osas sätestatud võimaluste 
hulgast. Enne selle tähtaja lõppu teatab komisjon kirjalikult Euroopa Parlamendile oma 
lõppseisukoha, mille puhul jääb Euroopa Parlamendile õigus kohtusse pöörduda, kui see on 
asjakohane.

3. Konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu ja selle käsitlemise kord

3.1. Kooskõlas punktis 2.2 ja asjakohastel puhkusel punktis 2.3 sätestatud menetlustega 
edastatav konfidentsiaalne teave edastatakse komisjoni presidendi või liikme vastutusel 
Euroopa Parlamendi taotluse esitanud organile.

3.2. Ilma et see piiraks punkti 2.3 sätete kohaldamist, sätestatakse juurdepääs ja teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamise kord asjaomase valdkonna eest vastutava komisjoniliikme ja 
Euroopa Parlamendi asjaomase organi, mida esindab esimees, ühisel kokkuleppel, kusjuures 
nad valivad ühe järgmistest võimalustest: 

– asjaomase parlamendikomisjoni esimehele ja raportöörile mõeldud teave;

– kõigil asjaomase parlamendikomisjoni liikmetel on teabele piiratud juurdepääs 
vastavalt asjakohasele korrale, näiteks korjatakse dokumendid pärast nendega 
tutvumist kokku ja koopiate valmistamine on keelatud;

– arutelu asjaomases parlamendikomisjonis kinnisel istungil vastavalt korrale, mis 
võib olla erinev, olenevalt konfidentsiaalsuse astmest ja vastavalt Euroopa 
Parlamendi kodukorra VII lisas sätestatud põhimõtetele;

– edastatakse dokumendid, millest on kustutatud kõik isikuandmed;

– absoluutselt erandlikel põhjustel õigustatud juhtudel ainult Euroopa Parlamendi 
presidendile mõeldud teave.
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Kõnealust teavet ei tohi avaldada ega edastada ühelegi teisele isikule.

3.3. Selle korra rikkumisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi kodukorra VII lisas sätestatud 
sanktsioone käsitlevaid sätteid. 

3.4. Eespool sätestatud sätete rakendamiseks tagab Euroopa Parlament, et järgmised nõuded on 
täidetud: 

– konfidentsiaalseks loetud dokumentide turvaline arhiivisüsteem;

– turvaline lugemissaal (ilma koopiamasinate, telefonide, fakside, skannerite või 
muude dokumentide paljundamiseks või edastamiseks jms ette nähtud tehniliste 
seadmeteta);

– turvasätted, mis reguleerivad juurdepääsu lugemissaalile, sealhulgas 
juurdepääsuregistri allkirjanõuded ja pühalik tõotus läbi vaadatud konfidentsiaalset 
teavet mitte levitada.

3.5. Komisjon võtab kõik käesoleva lisa sätete rakendamiseks vajalikud meetmed.
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2. LISA

Komisjoni õigusloome- ja töökava ajakava

1. Veebruaris esitavad komisjoni president ja/või institutsioonidevaheliste suhete eest vastutav 
asepresident järgmise aasta iga-aastase poliitikastrateegia otsuse esimeeste konverentsile. 

2. Veebruari-märtsi istungil osalevad asjaomased institutsioonid järgmise aasta iga-aastasele 
poliitikastrateegia otsusele tugineval poliitiliste prioriteetide põhijoonte arutelul. 

3. Pärast seda arutelu osalevad pädevad parlamendikomisjonid ja asjaomased komisjoni 
liikmed aasta jooksul pidevalt kahepoolses dialoogis, et hinnata kehtiva komisjoni 
õigusloome- ja töökava rakendamist ning arutada tulevase programmi koostamist igas 
vastavas valdkonnas. Iga parlamendikomisjon annab nende koosolekute tulemustest pidevalt 
aru komisjonide esimeeste konverentsile.

4. Komisjonide esimeeste konverents vahetab pidevalt seisukohti institutsioonidevaheliste 
suhete eest vastutava komisjoni asepresidendiga, et hinnata kehtiva komisjoni õigusloome-
ja töökava rakendamist, arutada tulevase kava koostamist ning hinnata asjaomaste 
parlamendikomisjonide ja komisjoni liikmete vahel käimas oleva kahepoolse dialoogi 
tulemusi. 

5. Septembris esitab komisjonide esimeeste konverents kokkuvõtva aruande esimeeste 
konverentsile, kes omakorda teavitab komisjoni. 

6. Novembri istungil esitab komisjoni president Euroopa Parlamendile kolleegiumi osalusel 
komisjoni õigusloome- ja töökava järgmiseks aastaks. Ettekanne hõlmab kehtiva kava 
rakendamise hindamist. Pärast esitlust võtab Euroopa Parlament detsembri istungil vastu 
resolutsiooni.

7. Komisjoni õigusloome- ja töökavale on lisatud järgmise aasta õigusloomega seotud ja 
õigusloomega mitte seotud ettepanekute nimekiri edaspidi kindlaks määratavas vormis1. 
Programm edastatakse Euroopa Parlamendile aegsasti enne istungit, millel seda arutama 
hakatakse. 

8. Ajakava kohaldatakse igale regulaarsele programmitsüklile, välja arvatud Euroopa 
Parlamendi valimise aastatel, mis langevad kokku komisjoni ametiaja lõpuga. 

9. Käesolev ajakava ei piira järgnevate otsuste vastuvõtmist institutsioonidevahelise 
programmi kohta.

                                               
1 Lisada ajakava ning asjakohastel puhkudel õiguslik alus ja mõjud eelarvele.
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Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2005. aasta resolutsioon Euroopa Komisjoni heakskiitmise 
suuniste kohta (2005/2024(INI)) – Raportöör: Andrew Duff

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikleid 213 ja 214 ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 1261;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artikleid I-26, I-27, I-28, I-348 ja III-350 ja 
valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud Euroopa põhiseaduse lepingu artikli I-27 
deklaratsiooni 7;

– võttes arvesse 20. septembri 1976. aasta akti Euroopa Parlamendi liikmete otseste ja üldiste 
valimiste kohta2;

– võttes arvesse 26. mai 2005. aasta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 
raamlepingut3;

– võttes arvesse oma 18. novembri 2004. aasta resolutsiooni uue komisjoni valimise kohta4;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 45, 98 ja 99;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0179/2005),

A. arvestades, et volinikukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendis, mida esmakordselt 
kasutati 1994. aastal ja mida pärast seda on edasi arendatud, on saavutanud õiguspärasuse, 
mida aktsepteerivad täielikult lisaks Euroopa Parlamendile ja komisjonile ka nõukogu ja 
liikmesriigid;

B. arvestades, et komisjoni demokraatlikku õiguspärasust suurendab ka Euroopa Parlamendi 
tunnustamisprotsess, mis on avatud, õiglane ja pidev ning mille käigus iga 
volinikukandidaat avaldab Euroopa Parlamendile kogu asjakohase teabe; 

C. arvestades, et kogemusi ja tulevast põhiseaduslikku reformi silmas pidades tuleb nüüd üle 
vaadata see, kuidas Euroopa Parlament komisjoni heaks kiidab,

1. võtab vastu järgmised põhimõtted, kriteeriumid ja korra, millega pannakse kogu komisjoni 
koosseis nõusolekuhääletusele,

Hindamise kriteeriumid

                                               
1 Nice’i lepingu laienemise protokolli artikliga 4 muudetud kujul, nagu seda on muudetud 2003. aasta 

ühinemisakti artikliga 45.
2 EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5. Akti on muudetud nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 

283, 21.10.2002, lk 1).
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0194, Lisa.
4 ELT C 201 E, 18.8.2005, lk 113.
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a) Euroopa Parlament hindab volinikukandidaate nende üldise asjatundlikkuse, Euroopa 
asjadesse pühendumuse ja kaheldamatu sõltumatuse alusel. Parlament hindab vastava 
haldusala teadmisi ja suhtlemisoskust;

b) Euroopa Parlament peab eriti silmas sugude võrdset esindatust. See võib väljenduda 
portfellide jaotamises presidendikandidaadi poolt;

c) Euroopa Parlament võib taotleda mis tahes asjakohast teavet, mis aitab teha otsust 
kandidaatide sobivuse kohta. Parlament soovib finantshuvidega seotud teabe täielikku 
avaldamist;

Kuulamised

a) iga volinikukandidaat kutsutakse ühekordseks kolmetunniseks kuulamiseks Euroopa 
Parlamendi asjaomase komisjoni või komisjonide ette. Kuulamised on avalikud; 

b) kuulamisi organiseeritakse koos esimeeste konverentsi ja komisjonide esimeeste 
konverentsiga. Asjaomaste komisjonide kaasamiseks antakse kohased korraldused, kui 
haldusalad segunevad. On kolm võimalust:

– volinikukandidaadi portfell langeb kokku üheainsa parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkondadega; sel juhul kuulatakse volinikukandidaati ainult selle 
parlamendikomisjoni poolt;

– volinikukandidaadi portfell sisaldab võrdsetes osades mitme parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkondi; sel juhul kuulatakse volinikukandidaati ühiselt nende 
parlamendikomisjonide poolt;

– volinikukandidaadi portfell sisaldab väga suures osas ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkondi ja vaid väikses osas ühe või mitme teise parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkondi; sel juhul kuulatakse volinikukandidaati põhiosas pädeva 
parlamendikomisjoni poolt, kes kutsub teised parlamendikomisjonid kuulamisest osa võtma.

Korra osas peetakse üksikasjalikult nõu komisjoni presidendikandidaadiga;

a) parlamendikomisjonid esitavad kirjalikult vastatavad küsimused volinikukandidaatidele 
aegsasti enne kuulamisi. Iga pädev parlamendikomisjon võib esitada kuni viis olulist 
kirjalikult vastatavat küsimust;

b) kuulamised toimuvad sellistel asjaoludel ja tingimustel, mille korral volinikukandidaatidel 
on võrdne ja õiglane võimalus end ja oma arvamusi esitleda; 

c) volinikukandidaatidel palutakse esitada suuline avasõna pikkusega kuni kakskümmend 
minutit. Kuulamised tuleb korraldada nii, et need arendaksid mitmekülgset poliitilist 
dialoogi volinikukandidaatide ja parlamendiliikmete vahel. Enne istungi lõppu tuleb 
volinikukandidaatidele võimaldada lühike lõppsõna; 
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Hindamine

a) kahekümne nelja tunni jooksul tuleb avalikus registris kättesaadavaks teha kuulamiste 
indekseeritud videosalvestus; 

b) iga volinikukandidaadi kohta hinnangu andmiseks peavad komisjonid viivitamatult pärast 
kuulamist kohtuma. Kõnealused kohtumised on kinnised. Parlamendikomisjone palutakse 
hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad komisjoni liikmeks ning kas nad sobivad täitma 
neile määratud ülesandeid. Kui parlamendikomisjon mõlemas küsimuses konsensust ei 
saavuta, paneb komisjoni esimees viimase abinõuna mõlemad otsused hääletusele. 
Hinnangud avalikustatakse ja esitatakse esimeeste konverentsi ja komisjonide esimeeste 
konverentsi ühisele kinnisele koosolekule. Pärast arvamuste vahetamist ja kui lisateavet ei 
taotleta, kuulutavad esimeeste konverents ja komisjonide esimeeste konverents kuulamised 
lõppenuks;

c) komisjoni presidendikandidaat esitleb kogu komisjoni koosseisu Euroopa Parlamendi 
istungil. Esitlusele järgneb arutelu. Arutelu lõpetamiseks võib iga fraktsioon või vähemalt 
37 parlamendiliiget esitada resolutsiooni ettepaneku. Pärast resolutsiooni ettepaneku 
hääletamist hääletab Euroopa Parlament, kas anda oma nõusolek presidendija teiste 
komisjoni liikmete ametisse nimetamiseks või mitte. Parlament otsustab nimelisel 
hääletamisel antud häälte enamusega. Euroopa Parlament võib lükata hääletuse edasi 
järgmisele istungile.

2. muudatuste korral komisjoni koosseisus või korralduses selle ametiaja jooksul võtab vastu 
järgmised meetmed: 

a) Euroopa Parlament kutsub viivitamatult voliniku kandidaadi kuulamisele lõikes 1 sätestatud 
tingimustel juhul, kui ametikoht on vaja täita tagasiastumise, kohustusliku pensionilejäämise 
või surma korral;

b) uue liikmesriigi ühinemise korral kutsub Euroopa Parlament volinikukandidaadi 
kuulamisele lõikes 1 sätestatud tingimustel; 

c) portfellide olulise ümberjagamise korral kutsutakse asjaomased volinikud enne uute 
kohustuste võtmist vastavate parlamendikomisjonide ette;

3. palub ülemkogul komisjoni heakskiiduprotsessi ettevalmistamise hõlbustamiseks tuua 
järgmised parlamendivalimised 2009. aasta juunist üle maisse;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon kodukorra eest vastutavale 
komisjonile eesmärgiga esitada kodukorra asjakohased muudatusettepanekud aegsasti enne 
järgmisi parlamendivalimisi;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, Euroopa 
Ülemkogule ja nõukogule.
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Euroopa Parlamendi 16. mai 2006. aasta resolutsioon õigusloojale esitatud õigusloomega 
seotud ettepanekute sõelumise tulemuse kohta (2005/2214(INI)) – Raportöör: Sylvia-Yvonne 
Kaufmann

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 27. septembri 2005. aasta teatist nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile seadusandjale esitatud seadusandlike ettepanekute sõelumise tulemuse kohta 
(KOM(2005)0462);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 23. jaanuari 2006. aasta kirja komisjoni 
presidendile1;

– võttes arvesse komisjoni presidendi 8. märtsi 2006. aasta kirja Euroopa Parlamendi 
presidendile;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0143/2006)

ning arvestades, et

A. oma eelnimetatud teatises teatas komisjon kavatsusest võtta tagasi 68 ettepanekut, mida ta ei 
pea vastavaks Lissaboni strateegia eesmärkidele ja parema õigusliku reguleerimise 
põhimõtetele; mõnede ettepanekute puhul aga viiakse läbi uus majandusliku mõju analüüs ja 
vajaduse korral ettepanekuid muudetakse;

B. kirjas, mille Euroopa Parlamendi president saatis komisjoni presidendile pärast seda, kui 
parlamendikomisjonid olid kõnealust teatist analüüsinud, väljendatakse komisjoni kavatsuse 
üle üldiselt heameelt, kuid esitatakse konkreetne palve mitut ettepanekut mitte tagasi võtta ja 
väljendatakse vastuseisu mõnede teiste ettepanekute võimaliku muutmise suhtes;

C. komisjoni presidendi vastuses Euroopa Parlamendi presidendile öeldakse, et komisjon võttis 
enne oma lõpliku seisukoha vastuvõtmist nõuetekohaselt arvesse parlamendi seisukohta; 
lisaks esitatakse konkreetsed põhjused, miks komisjon ei järginud mõnesid parlamendi 
nõudeid, ja võimalikud algatused, mida komisjon kavatseb tulevikus teha mõnede nende 
nõuete rahuldamiseks;

D. teatis annab suurepärase võimaluse analüüsida põhjalikumalt probleeme, mis on seotud 
õigusloomega seotud ettepanekute tagasivõtmise või muutmisega komisjoni poolt;

E. enamikku ühenduse õigusaktidest, välja arvatud üksikud erandid, saab vastu võtta üksnes 
komisjoni ettepaneku alusel ning komisjon on õigusloomealgatuste osas peaaegu 
monopoolses seisundis;

                                               
1 Viitenumber Pres-A–Courrier D(2006)300689).
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F. EÜ asutamislepingu artikli 250 lõikes 2 on sätestatud, et komisjon võib "muuta oma 
ettepanekut" ükskõik millal ühenduse õigusakti vastuvõtmisele viiva menetluse jooksul, 
"niikaua kui nõukogu ei ole otsustanud";

G. ehkki ajaloolistel põhjustel pole parlamendi rolli artikli 250 lõikes 2 mainitud, tuleb seda 
sätet tõlgendada koostoimes artikliga 251, kui asi puudutab selle kohaldamist 
kaasotsustamismenetluse suhtes, ning artikliga 252, kui asi puudutab koostöömenetlust;

H. kõigil juhtudel, mil ühine seisukoht pärast esimest lugemist vastu võetakse, lubab EÜ 
asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu kolmas taane komisjonil üksnes Euroopa 
Parlamenti oma seisukohast teavitada, ja kui Euroopa Parlament seejärel ühises seisukohas 
muudatusi teeb, lubab artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkt c komisjonil ainult oma 
arvamuse esitada, mistõttu on selge, et komisjon ei ole enam oma ettepanekute "omanik";

I. asutamislepingutes ei mainita võimalust, et komisjon võtab õigusloomega seotud ettepaneku 
tagasi;

J. õigusloomega seotud ettepanekute tagasivõtmist käsitlevate sätete puudumine pole 
takistanud komisjonil õigusloomega seotud ettepanekuid regulaarselt tagasi võtta;

K. parlament, nõukogu ja komisjon tunduvad olevat eri arvamusel küsimuses, mil määral on 
komisjon volitatud õigusloomega seotud ettepanekuid tagasi võtma;

L. nendest eriarvamustest hoolimata on komisjon õigusloomega seotud ettepanekuid 
regulaarselt tagasi võtnud, ilma et see oleks kunagi kaasa toonud kohtuasja;

M. parlament on minevikus mõnikord ise palunud komisjonil ettepanekuid tagasi võtta;

N. 26. mai 2005. aasta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppes1 on 
sätestatud:

– kõikide õigusloomega seotud menetluste puhul: "Komisjon kohustub hoolega läbi 
vaatama Euroopa Parlamendis vastu võetud õigusloomega seotud ettepanekute 
muudatused, et võtta need kõigis muudetud ettepanekutes arvesse" (punkt 31);

– kõikide õigusloomega seotud menetluste puhul: "Komisjon teatab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule oma ettepanekute tagasivõtmisest ette" (punkt 32);

– õigusloomega seotud menetluste puhul, mis ei hõlma kaasotsustamist, kohustub 
komisjon "asjakohastel puhkudel" Euroopa Parlamendis tagasi lükatud 
õigusloomega seotud ettepaneku tagasi võtma ning kui komisjon otsustab oma 
ettepaneku juurde jääda, selgitab ta selle otsuse põhjuseid (punkt 33);

O. kolme institutsiooni ühissuunistel põhinev kokkulepe õigusloomega seotud ettepanekute 
tagasivõtmise ja vajalikul määral muutmise kohta komisjoni poolt annaks panuse 
õigusloomega seotud menetluste sujuvasse toimimisse,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0194, lisa.



PE423.766v01-00 130/369 DV\779820ET.doc

ET

1. väljendab heameelt komisjoni eelnimetatud teatise üle ning arvab, et valdava enamiku 
teatises mainitud ettepanekute tagasivõtmine või muutmine aitab tõepoolest ühenduse 
õiguskeskkonda lihtsustada, kuid rõhutab, et komisjon peaks igati arvesse võtma 
vastuväiteid, mida Euroopa Parlamendi president oma 23. jaanuari 2006. aasta kirjas esitas;

2. tervitab tõsiasja, et enne lõpliku seisukoha vastuvõtmist vaatas komisjon oma ettepanekud 
parlamendi vastuväidete valguses uuesti läbi; tunnustab seda, et iga juhtumi puhul, kui 
komisjon nende vastuväidetega ei nõustunud, esitas ta mittenõustumise põhjused, ja et 
mõnel juhul esitas ta ka võimalikud algatused, mille abil oleks võimalik parlamendi 
soovidele vastata;

3. rõhutab, et tulevikus peaks komisjon seda laadi menetluste puhul esitama iga ettepaneku 
tagasivõtmise või muutmise kohta konkreetsed põhjused, mitte aga piirduma tuginemisega 
üldistele põhimõtetele, mis ei selgita põhjuseid, miks tuleks konkreetsed ettepanekud 
komisjoni arvates tagasi võtta või neid muuta;

4. avaldab heameelt, et komisjon võtab arvesse Lissaboni agenda eesmärke enne õigusloomega 
seotud ettepanekust tagasivõtmist; avaldab järelikult kahetsust, et komisjon võttis tagasi 
direktiivi ettepaneku, mis käsitles Euroopa vastastikuse ühingu põhikirja, mis ometi on üks 
Lissaboni strateegia võtmeelemente; on üllatunud, et komisjon tõstab esile liikmesriikide 
õigusaktide erinevusi ühenduse algatuste takistusena; nõuab järelikult, et komisjon võtaks 
enne aasta lõppu vastu algatuse, mis võimaldaks Euroopa vastastikuse ühingu ja Euroopa 
ühistu põhikirja väljatöötamist;

5. palub komisjonil kohe pärast tema nimetamist koostada ja esitada parlamendile ja 
nõukogule nimekiri nendest oma eelkäija õigusloomega seotud ettepanekutest, mis ta 
kavatseb säilitada;

6. palub komisjonil lisada oma iga-aastasesse õigusloome- ja töökavva nimekiri ettepanekutest, 
mida ta kavatseb tagasi võtta või muuta, et parlament võiks vastavalt asutamislepingutest 
tulenevatele prerogatiividele ja eelnimetatud raamkokkuleppes sätestatud menetlustele oma 
seisukohta väljendada;

7. võtab teadmiseks tõsiasja, et komisjoni võimalust õigusloomega seotud ettepanekuid tagasi 
võtta pole mainitud olemasolevate asutamislepingute üheski sättes ning õigusloomega 
seotud ettepanekute muutmise kohta kehtib põhimõte, et komisjon võib oma ettepanekut 
muuta ühenduse õigusakti vastuvõtmisele viiva menetluse jooksul, nagu on selgelt 
sätestatud EÜ asutamislepingu artikli 250 lõikes 2; tunnistab, et seda põhimõtet 
kohaldatakse ka artiklis 251 osundatud kaasotsustamismenetluse suhtes ning artiklis 252
osundatud koostöömenetluse suhtes;

8. tunnistab siiski, et komisjoni selgelt piiritletud võime õigusloomega seotud ettepanekut 
õigusakti vastuvõtmisele viiva menetluse jooksul tagasi võtta:

– lähtub tema õigusloomega seotud algatuse õigusest ning kujutab endast loogilist 
täiendust tema võimele ettepanekuid muuta;
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– võib positiivse elemendina aidata suurendada komisjoni rolli õigusloomega seotud 
menetluses ja

– võib aidata tagada, et ühenduse õigusakti vastuvõtmisele viivate menetluste ja 
institutsioonidevahelise dialoogi eesmärk on edendada "ühenduse huve",

9. väidab siiski, et selle võimaluse puhul tuleb arvesse võtta eri institutsioonide 
asutamislepingus sätestatud prerogatiive õigusloomeprotsessis ning lähtuda 
institutsioonidevahelise lojaalse koostöö põhimõttest;

10. rõhutab, et võimalus ettepanekuid tagasi võtta või muuta ei tohi mõjutada institutsioonide 
rolli õigusloomeprotsessis viisil, mis seaks ohtu institutsioonide tasakaalu, ja et võimalus 
ettepanekuid tagasi võtta ei tähenda komisjoni teatava "vetoõiguse" tunnustamist;

11. rõhutab, et õigusloomega seotud ettepanekute tagasivõtmine ja muutmine peavad alluma 
samadele üldpõhimõtetele, millest komisjon juhindub ettepanekute esitamisel – täpsemalt 
peavad need sammud lähtuma ühenduse huvidest ja olema piisavalt põhjendatud;

12. arvab – ilma et see piiraks Euroopa Kohtu pädevust määrata asutamislepingutega 
institutsioonidele antud prerogatiivide täpne ulatus ja piirid –, et kui institutsioonid 
koostaksid komisjonile õigusloomega seotud ettepanekute tagasivõtmist ja muutmist 
käsitlevad ühised suunised, mis täiendaksid Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste 
suhete raamkokkuleppes ja paremat õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises 
kokkuleppes juba sätestatud asjassepuutuvaid põhimõtteid, oleks see samm 
õigusloomeprotsessi ja institutsioonidevahelise dialoogi kergendamise suunas;

13. esitab järgmised suunised õigusloomega seotud ettepanekute tagasivõtmise ja muutmise 
kohta komisjoni poolt:

a) niikaua kui nõukogu ei ole otsustanud, võib komisjon põhimõtteliselt õigusloomega 
seotud ettepaneku tagasi võtta või seda muuta ükskõik millal õigusakti 
vastuvõtmisele viiva menetluse jooksul. See tähendab, et kaasotsustamis- ja 
koostöömenetluse puhul ei tohi komisjon õigusakti enam tagasi võtta ega muuta 
pärast seda, kui nõukogu on vastu võtnud ühise seisukoha, välja arvatud juhul, kui 
nõukogu on ühist seisukohta käsitlevas otsuses ületanud oma volitusi komisjoni 
ettepanekut muuta, nii et otsus on tegelikult nõukogu enda õigusloomega seotud 
algatus, mida asutamislepingus ette ei nähta;

b) kui parlament on õigusloomega seotud ettepaneku tagasi lükanud või selle kohta 
olulisi muudatusettepanekuid esitanud või kui parlament on mõnel muul viisil 
palunud komisjonil õigusloomega seotud ettepaneku tagasi võtta või seda oluliselt 
muuta, võtab komisjon seda seisukohta igati arvesse. Kui komisjon otsustab 
mõjuvatel põhjustel parlamendi seisukohta mitte järgida, selgitab ta parlamendile 
tehtavas avalduses selle otsuse põhjuseid;

c) kui komisjon kavatseb õigusloomega seotud ettepaneku omal algatusel tagasi võtta 
või seda muuta, annab ta parlamendile oma kavatsusest eelnevalt teada. Kavatsusest 
teatatakse aegsasti, et parlament jõuaks küsimuses oma seisukoha avaldada, ning 
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teadaanne sisaldab selget põhjendust, miks komisjon arvab, et konkreetne ettepanek 
tuleks tagasi võtta või miks seda tuleks muuta. Komisjon võtab parlamendi 
seisukohta igati arvesse. Kui komisjon otsustab mõjuvatel põhjustel parlamendi 
soovi vastaselt oma ettepaneku tagasi võtta või seda muuta, selgitab ta parlamendile 
tehtavas avalduses selle otsuse põhjuseid;

14. rõhutab, et sellel, mil määral komisjon võtab arvesse parlamendi seisukohti õigusloomega 
seotud ettepanekute tagasivõtmise või muutmise kohta, on oluline osa poliitilises usalduses, 
mis on kahe institutsiooni kindla koostöö alus;

15. arvab, et kui komisjon peaks mõne õigusloomega seotud ettepaneku tagasi võtma või seda 
oluliselt muutma viisil, mis kahjustab parlamendi õigusloomega seotud prerogatiive, tuleks 
küsimus saata parlamendi asjakohastele poliitilistele organitele poliitiliseks kaalumiseks; 
lisaks sellele arvab, et kui komisjon peaks mõne õigusloomega seotud ettepaneku tagasi 
võtma viisil, mis kahjustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu prerogatiive, võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu lugeda tagasivõtmise kehtetuks ning jätkata menetlust 
asutamislepingu sätete kohaselt kuni kõnealuse õigusakti võimaliku vastuvõtmiseni;

16. on seisukohal, et kui õigusloomega seotud ettepanek on sõnastatud vastavalt 
asutamislepingu artiklile 138, peaks komisjon nõuetekohaselt teavitama Euroopa 
sotsiaalpartnereid oma kavatsusest õigusloomega seotud ettepanek tagasi võtta või seda 
oluliselt muuta;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Euroopa Parlamendi 22. mai 2007. aasta otsus kaasotsustamismenetluse praktilist korda 
käsitleva ühise deklaratsiooni kohta (2005/2125(ACI)) – Raportöör Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 251;

– võttes arvesse oma 5. mai 1999. aasta resolutsiooni uue kaasotsustamismenetluse praktilist 
korda käsitleva ühise deklaratsiooni kohta1;

– võttes arvesse 8. märtsi 2007. aasta esimeeste konverentsi otsust;

– võttes arvesse kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitleva muudetud ühise 
deklaratsiooni eelnõu (edaspidi "muudetud deklaratsioon");

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ja VI lisa XVIII osa punkti 4;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0142/2007),

A. arvestades, et kaasotsustamismenetluse kohaldamisala pidev laiendamine suurendab selle 
tähtsust ELi õigusloomeprotsessis ning toob kaasa Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni institutsioonidevahelise suhete olemuse muutumise;

B. arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on püüdnud muuta ELi õigusloomet 
läbipaistvamaks, kooskõlastatumaks, tõhusamaks ja demokraatlikumaks;

C. arvestades, et kuigi kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlev 1999. aasta ühine 
deklaratsioon on oma väärtust tõestanud, on selle kohaldamisel aja jooksul toimunud tegelik 
areng osutanud teatavate elementide muutmise vajadusele;

D. arvestades, et Euroopa Liidu järkjärgulised laienemised on loonud väljakutseid, mis 
mõjutavad menetluste ratsionaliseerimist ja ressursside optimeerimist;

E. arvestades, et muudetud deklaratsioon vastab nendele ootustele ning võimaldab tulevasel 
institutsioonidevahelisel koostööl areneda konstruktiivselt ja paindlikult;

F. arvestades, et institutsioonidevahelistel kokkulepetel ja raamkokkulepetel on tähtsad 
tagajärjed, ning arvestades, et seetõttu on oluline koguda kõik olemasolevad kokkulepped 
kokku ja avaldada need Euroopa Parlamendi kodukorra lisana, et hõlbustada neile 
juurdepääsu ja tagada läbipaistvus,

1. kinnitab veel kord oma kohustumist läbipaistvuse, vastutuse ja tõhususe põhimõtetele ning 
vajadust lihtsustada ELi õigusloomeprotsessi, järgides samal ajal Euroopa Liidu õiguskorda;

                                               
1 EÜT C 279, 1.10.1999, lk 229.
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2. tervitab muudetud deklaratsiooni, mis täiustab nii 1999. aasta deklaratsiooni ülesehitust kui 
ka sisu, lisades mitmeid tähtsaid sätteid, mis viivad dokumendi kooskõlla olemasolevate 
parimate tavadega ning mille eesmärk on tugevdada kolme institutsiooni vahelist koostööd, 
et parandada ELi õigusaktide tõhusust ja kvaliteeti;

3. avaldab soovi, et Euroopa Parlament võtaks vastu tegevusjuhendi, millega ühtlustatakse 
parlamendikomisjonide tavad kolmepoolsetel kohtumistel, kehtestades teatavad eeskirjad, 
mis puudutavad parlamendidelegatsioonide koosseise ja nende tööga seotud 
konfidentsiaalsusnõudeid;

4. tervitab eriti järgmiseid muudetud deklaratsioonis sisalduvaid täiustusi:

a) uued sätted, mis käsitlevad nõukogu eesistujariigi esindajate osalemist 
parlamendikomisjonide koosolekutel ja taotlusi anda teavet nõukogu seisukoha 
kohta, mis moodustavad üheskoos sammu eesmärgi suunas täiustada kahe 
õigusloomepädeva institutsiooni vahelist dialoogi;

b) tunnustatakse tava viimistleda institutsioonide vahel mitteametlikel läbirääkimistel 
saavutatud kokkulepped kirjade vahetamise teel;

c) kinnitatakse põhimõtet, et keelelis-õigusliku läbivaatamise osas teevad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu teenistused võrdsel alusel koostööd;

d) kokkulepe korraldada võimaluse korral oluliste vastuvõetud tekstide allkirjastamine 
ühisel tseremoonial meedia juuresolekul, samuti anda välja ühiseid pressiteateid ja 
korraldada ühiseid pressikonverentse, et teatada töö edukast tulemusest;

5. on veendunud, et muudetud deklaratsioon suurendab veelgi vastavalt 
kaasotsustamismenetlusele tehtava õigusloometöö läbipaistvust ja avalikku vastutust;

6. kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud muudetud deklaratsiooni ja otsustab lisada 
muudetud deklaratsiooni kodukorrale; nõuab muudetud deklaratsiooni avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja selle lisa nõukogule ning 
komisjonile. 
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LISA

EUROOPA PARLAMENT

NÕUKOGU

KOMISJON

KAASOTSUSTAMISMENETLUSE PRAKTILIST KORDA KÄSITLEV 
ÜHINE DEKLARATSIOON 

(EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKKEL 251)

ÜLDPÕHIMÕTTED

1. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon (edaspidi koos "institutsioonid") märgivad, et praegune 
tava, mis hõlmab kõnelusi nõukogu eesistujariigi, komisjoni ja Euroopa Parlamendi asjaomaste 
komisjonide esimeeste ja/või raportööride ning lepituskomitee kaasesimeeste vahel, on osutunud 
tõhusaks.

2. Institutsioonid kinnitavad, et seda tava, mis on välja kujunenud kaasotsustamismenetluse kõikidel 
etappidel, tuleks ka edaspidi ergutada. Institutsioonid kohustuvad oma töömeetodid läbi vaatama, et 
kasutada veelgi tulemuslikumalt ära kaasotsustamismenetluse kõiki võimalusi, nagu on sätestatud 
EÜ asutamislepingus.

3. Käesolevas ühises deklaratsioonis selgitatakse neid töömeetodeid ja nende järgimise praktilist 
korda. Deklaratsioon täiendab institutsioonidevahelist kokkulepet parema õigusloome kohta1 ja 
eelkõige selle kaasotsustamismenetlust käsitlevaid sätteid. Institutsioonid kohustuvad selliseid 
kohustusi täiel määral järgima kooskõlas läbipaistvuse, vastutuse ja tõhususe põhimõtetega. Erilist 
tähelepanu peaksid institutsioonid sealjuures pöörama õigusaktide lihtsustamist käsitlevate 
ettepanekute osas tehtavatele edusammudele, järgides samas ühenduse õigustikku.

4. Institutsioonid teevad kogu menetluse vältel heas usus koostööd, et oma seisukohti nii palju kui 
võimalik kooskõlastada ja rajada sellega teed kõnealuse õigusakti vastuvõtmiseks võimaluse korral 
menetluse varajases etapis.

5. Seda eesmärki silmas pidades teevad institutsioonid asjakohaste institutsioonidevaheliste 
kontaktide abil koostööd, et jälgida töö edenemist ja analüüsida lähenemise astet 
kaasotsustamismenetluse kõikides etappides.

                                               
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
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6. Institutsioonid kohustuvad kooskõlas oma sisemise töökorraldusega vahetama regulaarselt teavet 
kaasotsustamismenetluses olevaid ettepanekuid puudutavate edusammude kohta. Institutsioonid 
tagavad nii palju kui võimalik oma töökavade kooskõlastamise, et võimaldada menetluste 
läbiviimist ühtsel ja kooskõlastatud viisil. Seetõttu püüavad nad koostada õigusaktide eri 
ettepanekute lõpliku vastuvõtmiseni viivate etappide soovitusliku ajakava, järgides samas täiel 
määral otsustamisprotsessi poliitilist iseloomu.

7. Kaasotsustamise raames toimub institutsioonidevaheline koostöö sageli kolmepoolsete 
kohtumiste vormis (nn trialoogid). See süsteem on näidanud oma elujõulisust ja paindlikkust, 
suurendades märkimisväärselt kokkuleppe saavutamise võimalusi esimese ja teise lugemise etapil, 
samuti aidates kaasa lepituskomitee töö ettevalmistamisele.

8. Sellised kolmepoolsed kohtumised toimuvad harilikult mitteametlikus vormis. Neid võib 
korraldada menetluse kõikidel etappidel ja erineval esindatuse tasemel, sõltuvalt kavandatava 
arutelu olemusest. Iga institutsioon määrab kooskõlas oma sisemise töökorraga kohtumisel osalejad, 
määratleb oma läbirääkimismandaadi ja teavitab õigeaegselt teisi institutsioone kohtumiste korrast.

9. Võimaluse korral edastatakse kõik järgneval kohtumisel arutatavate kompromisstekstide eelnõud 
eelnevalt kõigile osalejatele. Läbipaistvuse suurendamiseks antakse Euroopa Parlamendis või 
nõukogus toimuvatest kolmepoolsetest kohtumistest teada sobival viisil.

10. Nõukogu eesistuja püüab osaleda parlamendikomisjonide koosolekutel. Eesistuja kaalub 
hoolikalt mistahes taotlusi edastada vajadusel teavet nõukogu seisukoha kohta.

ESIMENE LUGEMINE

11. Institutsioonid teevad heas usus koostööd oma seisukohtade lähendamisel võimalikult suurel 
määral, et õigusaktid saaks võimaluse korral vastu võtta esimesel lugemisel.

Kokkulepe Euroopa Parlamendi esimese lugemise etapil

12. Seatakse sisse asjakohased kontaktid, et hõlbustada menetluste läbiviimist esimesel lugemisel. 

13. Komisjon aitab sellistele kontaktidele kaasa ning kasutab konstruktiivselt oma algatusõigust, et 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti lähendada, võttes arvesse institutsioonidevahelist 
tasakaalu ja talle asutamislepinguga antud ülesandeid.

14. Kui mitteametlikel kolmepoolsetel läbirääkimistel jõutakse kokkuleppele, edastab COREPERi 
esimees asjaomase parlamendikomisjoni esimehele kirja teel üksikasjad kokkuleppe sisu kohta 
komisjoni ettepaneku muudatusettepanekute kujul. Kirjas märgitakse nõukogu valmisolekut 
nõustuda sellise tulemusega pärast keelelis-õiguslikku kontrolli, kui Euroopa Parlamendi täiskogu 
selle hääletusel kinnitab. Kirja koopia edastatakse komisjonile.

15. Kui küsimuse menetlemisega jõutakse ilmselt esimesel lugemisel lõpule, tuleks kokkuleppe 
sõlmimise kavatsusest teatada nii vara kui võimalik.

Kokkulepe nõukogu ühise seisukoha etapil
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16. Kui Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel kokkuleppele ei jõuta, võib kontakte jätkata, et 
saavutada kokkulepe ühise seisukoha etapil.

17. Komisjon aitab sellistele kontaktidele kaasa ning kasutab konstruktiivselt oma algatusõigust, et 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti lähendada, võttes arvesse institutsioonidevahelist 
tasakaalu ja talle asutamislepinguga antud ülesandeid.

18. Kui sellel etapil jõutakse kokkuleppele, märgib asjaomase parlamendikomisjoni esimees kirjas 
COREPERi esimehele oma soovitust täiskogule nõukogu ühine seisukoht pärast selle kinnitamist 
nõukogus ning keelelis-õiguslikku kontrolli muudatusteta vastu võtta. Kirja koopia edastatakse 
komisjonile.

TEINE LUGEMINE

19. Nõukogu selgitab õigusakti vastuvõtmise põhjendustes võimalikult selgelt põhjusi, millest 
tulenevalt on ta ühise seisukoha vastu võtnud. Euroopa Parlament võtab oma teisel lugemisel neid 
põhjusi ning komisjoni arvamust võimalikult suurel määral arvesse.

20. Enne ühise seisukoha edastamist püüab nõukogu Euroopa Parlamendi ja komisjoniga 
konsulteerides välja selgitada selle edastamise kuupäeva, et tagada õigusloomemenetluse 
maksimaalne tõhusus teisel lugemisel.

Kokkulepe Euroopa Parlamendi teise lugemise etapil

21. Asjakohaseid kontakte jätkatakse niipea, kui nõukogu ühine seisukoht on Euroopa Parlamendile 
edastatud, et saavutada poolte seisukohtade parem mõistmine ja viia sellega õigusloomemenetlus 
võimalikult kiiresti lõpule.

22. Komisjon aitab sellistele kontaktidele kaasa ning esitab oma arvamuse eesmärgiga Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu seisukohti lähendada, võttes arvesse institutsioonidevahelist tasakaalu ja 
talle asutamislepinguga antud ülesandeid.

23. Kui mitteametlikel kolmepoolsetel läbirääkimistel jõutakse kokkuleppele, edastab COREPERi 
esimees asjaomase parlamendikomisjoni esimehele kirja teel üksikasjad kokkuleppe sisu kohta 
nõukogu ühise seisukoha muudatusettepanekute kujul. Kirjas märgitakse nõukogu valmisolekut 
nõustuda sellise tulemusega pärast keelelis-õiguslikku kontrolli, kui Euroopa Parlamendi täiskogu 
selle hääletusel kinnitab. Kirja koopia edastatakse komisjonile.

LEPITUS

24. Kui selgub, et nõukogul ei ole võimalik kõikide Euroopa Parlamendi teise lugemise 
muudatusettepanekutega nõustuda ja kui nõukogu on valmis esitama oma seisukoha, korraldatakse 
kolmas kolmepoolne kohtumine. Iga institutsioon määrab kooskõlas oma sisemise töökorraga 
kohtumisel osalejad ja määratleb oma läbirääkimismandaadi. Komisjon teatab mõlemale 
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delegatsioonile võimalikult varajasel etapil oma kavatsustest seoses oma arvamusega Euroopa 
Parlamendi teise lugemise muudatusettepanekute kohta.

25. Kolmepoolsed kohtumised toimuvad kogu lepitusmenetluse kestel eesmärgiga leida lahendused 
lahtistele küsimustele ja valmistada ette pinnast lepituskomitees kokkuleppele jõudmiseks. 
Kolmepoolsete kohtumiste tulemusi arutatakse institutsioonide koosolekutel, kus need ka võimaluse 
korral heaks kiidetakse.

26. Lepituskomitee kutsub kokku nõukogu eesistuja kokkuleppel Euroopa Parlamendi presidendiga 
ning võttes arvesse asutamislepingu sätteid.

27. Komisjon osaleb lepitusmenetluses ja teeb kõik vajalikud algatused selleks, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu seisukohti lähendada. Selliste algatuste seas võivad olla kompromisstekstide 
eelnõud, milles kajastuvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohad, võttes arvesse komisjonile 
asutamislepinguga antud ülesandeid.

28. Lepituskomiteed juhivad ühiselt Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja. 
Lepituskomitee koosolekuid juhatavad kaasesimehed kordamööda.

29. Lepituskomitee koosolekute toimumisajad ja päevakorra määravad kindlaks kaasesimehed 
ühiselt, eesmärgiga tagada lepituskomitee tulemuslik töö kogu lepitusmenetluse vältel. Komisjoniga 
konsulteeritakse selleks ettenähtud ajal. Euroopa Parlament ja nõukogu määravad lepitusmenetluse 
sobivad toimumiskuupäevad ning teavitavad nendest komisjoni. 

30. Kaasesimehed võivad lepituskomitee mistahes koosoleku päevakorda võtta mitu eelnõu. Lisaks 
peamistele teemadele (nn B-punktid), mille osas ei ole veel kokkuleppele jõutud, võib 
lepitusmenetluse avada ja/või ilma aruteluta sulgeda muudel teemadel (nn A-punktid).

31. Pidades kinni asutamislepingus sätestatud ajalistest piirangutest, võtavad Euroopa Parlament ja 
nõukogu võimalikult suurel määral arvesse ajakava planeerimisega seotud nõudeid, eelkõige 
nõudeid, mis tulenevad vaheaegadest institutsioonide tegevuses ja Euroopa Parlamendi valimistest. 
Igal juhul peab tegevuse vaheaeg olema võimalikult lühiajaline.

32. Lepituskomitee koguneb vaheldumisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu ruumides, et tagada 
võimaluste, sealhulgas tõlkevõimaluste kasutamise võrdne jaotus.

33. Lepituskomiteele tehakse kättesaadavaks komisjoni ettepanek, nõukogu ühine seisukoht ja 
komisjoni arvamus selle kohta, Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud ja komisjoni arvamus 
nende kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu delegatsioonide ühine töödokument. 
Töödokument peaks võimaldama kasutajatel kaalul olevaid küsimusi hõlpsasti kindlaks teha ja 
nendele selgelt viidata. Üldjuhul esitab komisjon oma arvamuse kolme nädala jooksul pärast 
Euroopa Parlamendi hääletustulemuse ametlikku kättesaamist ja hiljemalt lepitusmenetluse 
alguseks.

34. Kaasesimehed võivad esitada tekste lepituskomiteele heakskiitmiseks.

35. Kokkulepe ühise teksti osas koostatakse lepituskomitee koosolekul või selle järel kaasesimeeste 
vahelise kirjade vahetamise teel. Kirjade koopiad edastatakse komisjonile.
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36. Kui lepituskomitee saavutab ühise teksti osas kokkuleppe, esitatakse see pärast õiguslikku ja 
keelelist viimistlemist kaasesimeestele ametlikuks heakskiitmiseks. Erandjuhtudel võib tähtaegadest 
kinnipidamiseks esitada kaasesimeestele heakskiitmiseks ühise teksti eelnõu.

37. Kaasesimehed edastavad heakskiidetud teksti Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu 
eesistujale ühiselt allkirjastatud kirja teel. Kui lepituskomitee ei suuda ühise teksti osas 
kokkuleppele jõuda, teavitavad kaasesimehed Euroopa Parlamendi presidenti ja nõukogu eesistujat 
sellest ühiselt allkirjastatud kirja teel. Selliseid kirju käsitletakse ametlike teadetena. Nende kirjade 
koopiad edastatakse teavitamise eesmärgil komisjonile. Lepitusmenetluse vältel kasutatud 
töödokumentidega on pärast menetluse lõppemist võimalik tutvuda iga institutsiooni 
dokumendiregistris.

38. Euroopa Parlamendi ja nõukogu peasekretariaadid tegutsevad ühiselt lepituskomitee 
sekretariaadina koostöös komisjoni peasekretariaadiga.

ÜLDSÄTTED

39. Kui Euroopa Parlament või nõukogu peab vajalikuks laiendada asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud tähtaegu, teavitab ta sellest vastavalt teise institutsiooni presidenti või eesistujat ja 
komisjoni.

40. Kui esimesel või teisel lugemisel või lepitusmenetluse käigus jõutakse kokkuleppele, 
viimistlevad kokkulepitud teksti Euroopa Parlamendi ja nõukogu keelelis-õiguslikud teenistused, 
tegutsedes tihedas koostöös ja vastastikusel kokkuleppel.

41. Mistahes kokkulepitud teksti ei tehta muudatusi ilma Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
selgesõnalise kokkuleppeta asjakohasel tasemel. 

42. Teksti viimistlemisel võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu erinevaid menetlusi, 
pidades eelkõige silmas institutsioonisiseste menetluste tähtaegu. Institutsioonid kohustuvad mitte 
kasutama õigusaktide keelelis-õiguslikuks viimistlemiseks ette nähtud aega arutelu taasalustamiseks 
sisuliste küsimuste üle.

43. Euroopa Parlament ja nõukogu lepivad kokku nende institutsioonide poolt ühiselt 
ettevalmistatud tekstide ühise esitusviisi osas. 

44. Institutsioonid kohustuvad kaasotsustamismenetlusel vastu võetavates õigusaktides kasutama nii 
palju kui võimalik vastastikuselt vastuvõetavaid standardsätteid, eriti rakendamisvolituste 
kasutamise (kooskõlas nn komiteemenetluse otsusega1), õigusaktide jõustumise, ülevõtmise ja 
kohaldamise ning komisjoni algatusõiguse järgimise osas.

                                               
1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23). Otsust on muudetud 
otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 27.7.2006, lk 11).
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45. Institutsioonid püüavad korraldada ühise pressikonverentsi, et teatada esimesel või teisel 
lugemisel või lepitusmenetluse käigus saavutatud õigusloomeprotsessi edukast tulemusest. Samuti 
püüavad nad välja anda ühiseid pressiteateid.

46. Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt kaasotsustamismenetluse teel õigusakti 
vastuvõtmist esitatakse tekst allkirjastamiseks Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu 
eesistujale ning nende institutsioonide peasekretäridele.

47. Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu eesistujale esitatakse tekst allkirjastamiseks nende 
vastavas keeles ning võimaluse korral allkirjastavad nad teksti ühisel tseremoonial, mis 
korraldatakse igakuiselt oluliste õigusaktide allkirjastamiseks meedia juuresolekul.

48. Ühiselt allkirjastatud tekst edastatakse avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas. Avaldamine 
toimub harilikult kahe kuu jooksul pärast õigusakti vastuvõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
poolt.

49. Kui üks institutsioon avastab tekstis (või mõnes keeleversioonis) kirja- või ilmse vea, teavitab ta 
sellest viivitamata teisi institutsioone. Kui viga puudutab Euroopa Parlamendi või nõukogu poolt 
veel vastu võtmata õigusakti, valmistavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu keelelis-õiguslikud 
teenistused tihedas omavahelises koostöös ette vajaliku paranduse. Kui viga puudutab õigusakti, 
mille üks või mõlemad nendest institutsioonidest on juba vastu võtnud ning sõltumata sellest, kas 
see on juba avaldatud või mitte, võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu ühisel kokkuleppel vastu 
paranduse, mis koostatakse vastavalt kummagi institutsiooni asjakohasele menetlusele.
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Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse 
eelnõu kohta, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused (2002/0298(CNS)) – Raportöör: Richard Corbett

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 202 kolmandat taanet;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artiklit I-361;

– võttes arvesse nõukogu eelnõud (10126/1/2006)2;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2002)0719)3 ja muudetud ettepanekut
(KOM(2004)0324)4;

– võttes arvesse oma 2. septembri 2003. aasta seisukohta5;

– võttes arvesse, et nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga uuesti vastavalt EÜ 
asutamislepingu artiklile 202 (C6-0190/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 55 lõiget 3;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0236/2006),

1. kiidab nõukogu ettepaneku heaks;

2. palub vastutaval komisjonil uurida kodukorra, eriti artikli 81 muutmise vajadust, et võimaldada 
parlamendil oma õiguste kasutamist uue, kontrolliga regulatiivmenetluse raames võimalikult 
headel tingimustel;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

                                               
1 ELT C 310, 16.12.2004, lk 1.
2 ELTs seni avaldamata.
3 ELTs seni avaldamata.
4 ELTs seni avaldamata.
5 ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 82.
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Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise 
kohta ühisavalduse kujul, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõud, millega muudetakse otsust 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (uus 
kontrolliga regulatiivkomitee menetlus) (2006/2152(ACI)) – Raportöör: Richard Corbett

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 202 kolmandat taanet;

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused1;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 
1999/468/EÜ (KOM(2002)0719)2;

– võttes arvesse president Prodi 5. veebruari 2002. aasta avaldust Euroopa Parlamendis (nn Prodi 
avaldus);

– võttes arvesse oma 2. septembri 2003. aasta seisukohta3;

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2002. aasta resolutsiooni finantsteenuseid käsitlevate 
õigusnormide rakendamise kohta 4,

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2004)0324)5;

– võttes arvesse nõukogu projekti (10126/1/2006 – C6-0208/2006)6;

– võttes arvesse ühisavalduse projekti;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0237/2006),

arvestades,

A. et nõukogu ja komisjon otsustasid eelmisel sügisel avada läbirääkimised võimaluste üle jätkata 
komiteemenetluste reformi komisjoni muudetud ettepaneku alusel;

B. et esimeeste konverents otsustas 10. novembril 2005 alustada arutelu nõukogu ja komisjoniga 
komiteemenetluste üle ning andis sel eesmärgil komisjonide esimeeste konverentsi esimehele ja 
vastutava komisjoni raportöörile volitused, mida uuendati 19. jaanuaril 2006;

                                               
1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
2 ELTs seni avaldamata.
3 ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 82.
4 EÜT C 284 E, 21.11.2002, lk 115.
5 ELTs seni avaldamata.
6 ELTs seni avaldamata.
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C. et selle arutelu tulemusena koostati uue menetluse projekt ja avalduste projekt, milles 
käsitletakse menetluse osas tehtavat otsust;

D. et uue menetlusega viiakse 1999. aasta komiteemenetlust käsitlevasse otsusesse uus menetlus, 
mida tuntakse kui kontrolliga regulatiivmenetlust, mis võimaldab Euroopa Parlamendil ja 
nõukogul kontrollida õigusloomealaseid meetmeid, mille abil rakendatakse kaasotsustamisel 
võrdsetel alustel vastu võetud õigusakti, ning lükata tagasi niisugused meetmed;

E. et põhiseaduse leping, mille allkirjastasid kõik valitsusjuhid ja riigipead, annab parlamendile 
õiguse tühistada volituste delegeerimine (artikkel I-36); uue, kontrolliga regulatiivmenetluse 
lõplik kompromisstekst ei anna parlamendile sellist õigust; seetõttu jääb Euroopa Parlamendi 
põhiliseks nõudeks volituste delegeerimise tühistamise õigus, mis oleks saavutatav põhiseaduse 
lepinguga;

F. et otsusele lisatakse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus, komisjoni avaldus 
nõukogu protokolli kandmiseks ning komisjoni avaldused, milles käsitletakse uue menetluse 
rakendamist ja kohaldamist;

G. et nimetatud avaldustes kajastatakse kolme institutsiooni poolt arutelude käigus välja toodud 
olulisi punkte, ilma milleta ei oleks saavutatud kompromissi uue menetluse osas ega tagatud 
uue menetluse praktilist mõju,

1. kiidab heaks kokkuleppe järeldused, mis on toodud käesolevale otsusele lisatud ühisavalduse 
kujul;

2. võtab teadmiseks komisjoni avalduse, milles käsitletakse komisjoni kohustust seoses 
ühisavaldusega võtta läbipaistvust tagavad meetmed;

3. võtab teadmiseks komisjoni avaldused, milles käsitletakse keelerežiimi, kontrolliperioodi 
algusaega ja samal eesmärgil koostatud jõus olevate õigusaktide vastavusse viimist;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.
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Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus

1. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tervitavad asjaolu, et peatselt võetakse vastu 
nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused1. 1999. aasta otsuses uue 
menetluse, nimelt kontrolliga regulatiivkomitee menetluse sätestamine võimaldab 
seadusandjal kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud õigusakti rakendamisega 
seotud nn kvaasiseadusandlike meetmete vastuvõtmist.

2. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon rõhutavad, et praeguse asutamislepingu raames 
pakub kõnealune otsus horisontaalse ja rahuldava lahenduse Euroopa Parlamendi soovile
kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud õigusaktide rakendamist.

3. Ilma et see piiraks õigusi, tunnistavad Euroopa Parlament ja nõukogu, et hea õigusloome 
põhimõtted nõuavad komisjonile rakendusvolituste andmist ilma ajalise piiranguta. Siiski 
leiavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, et juhul, kui õigusakti on vaja kohandada 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul, võiks klausel, mille kohaselt komisjon peab esitama 
ettepaneku rakendusvolituste andmist käsitlevate sätete läbivaatamiseks või tühistamiseks, 
tugevdada seadusandja teostatavat kontrolli.

4. Kõnealust uut menetlust kohaldatakse selle jõustumisest alates kaasotsustamismenetluse teel 
vastuvõetavates õigusaktides ettenähtud kvaasiseadusandlike meetmete suhtes, sealhulgas 
nende meetmete suhtes, mis on ette nähtud finantsteenuste valdkonnas tulevikus 
vastuvõetavate õigusaktidega (nn Lamfalussy õigusaktid). Kõnealuse menetluse 
kohaldamiseks kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud juba jõustunud õigusaktide suhtes 
tuleb neid õigusakte siiski kohandada kooskõlas kehtivate menetlustega, et asendada otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 osutatud regulatiivkomitee menetlus kontrolliga regulatiivkomitee 
menetlusega iga kord, kui on tegemist viimase menetluse kohaldamisalasse kuuluvate 
meetmetega.

5. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leiavad, et kiiresti tuleb kohandada järgmisi 
õigusakte:

a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu kohta esitatavate toitumis- ja 
tervisealaste väidete kohta (ELTs veel avaldamata);

b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 
15. märtsi 1993. aasta direktiiv investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali 
adekvaatsuse kohta (ELTs veel avaldamata);

c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega koostatakse uuesti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 200. aasta direktiiv 2000/12/EÜ krediidiasutuste 
asutamise ja tegevuse kohta (ELTs veel avaldamata);

d) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis 
käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, 

                                               
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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lk 87);

e) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 562/2006, 
millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad 
(Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 105,13.4.2006, lk 1);

f) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/60/EÜ 
rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise 
kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15)

g) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiiv 2005/32/EÜ, mis 
käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (ELT L 191, 22.7.2005, 
lk 29);

h) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiiv 2005/1/EÜ, millega
muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 91/675/EMÜ, 
92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/19/EÜ, 
98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning luuakse 
finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur (ELT L 79, 24.3.2005, lk 
9);

i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 
taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide 
piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 
16.3.2005, lk 1);

j) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ 
läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide 
kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega 
muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38);

k) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 
85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/12/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 
145, 30.4.2004, lk 1);

l) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ 
väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti 
ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64);

m) Enzo GHIGO Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus 
(EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 
18.10.2003, lk 1);

n) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ 
tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 
23.9.2003, lk 10);

o) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/6/EÜ 
siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta (ELT L 96, 
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12.4.2003, lk 16);

p) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/96/EÜ 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 37, 13.2.2003. lk 24);

q) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/95/EÜ 
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes 
(ELT L 37, 13.2.2003, lk 19);

r) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, 
milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, 
kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega 
muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 
92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 
98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1);

s) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002, 
rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 
11.9.2002, lk 1);

t) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta direktiiv 2001/107/EÜ, 
millega muudetakse avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamist käsitlevat nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ, et 
reguleerida fondivalitsejate ja lihtsustatud emissiooniprospektidega seonduvat (EÜT 
L 41, 13.2.2002, lk 20);

u) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 
311, 28.11.2001, lk 67);

v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ 
geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu 
direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1);

w) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 
22.12.2000, lk 1);

x) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ 
kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34);

y) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis 
käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

Sel eesmärgil teatas komisjon, et esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule võimalikult 
kiiresti ettepanekud eespool nimetatud õigusaktide muutmiseks, et sätestada neis kontrolliga 
regulatiivkomitee menetlus ning sellega seoses tühistada nimetatud õigusaktide need sätted, 
millega nähakse ette ajaline piirang komisjonile rakendusvolituste andmisel. Euroopa 
Parlament ja nõukogu tagavad nimetatud ettepanekute võimalikult kiire vastuvõtmise.

6. Vastavalt paremat õigusloomet käsitlevale institutsioonidevahelisele kokkuleppele 1
tuletavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon meelde rakendusmeetmete olulist rolli 
õigusloomes. Lisaks leiavad nad, et ühenduse õigusaktide väljatöötamise kvaliteedi ühiseid 

                                               
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
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suuniseid käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 1 üldpõhimõtteid tuleks igal juhul 
kohaldada uue, kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt vastuvõetud üldmeetmetele suhtes.

                                               
1 EÜT C 73, 17.3.1999, lk 1.
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Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise 
kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud 
otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta (2008/2002(ACI)) – Raportöör: Monica 
Frassoni

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 27. märtsi 2008. aasta kirja, millega edastati 12. detsembri 2007. aasta 
esimeeste konverentsil heaks kiidetud institutsioonidevaheline kokkulepe;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 202;

– võttes arvesse nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsust 2006/512/EÜ, millega muudetakse otsust 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni institutsioonidevahelise kokkuleppe projekti 
nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta (edaspidi 
„uus kokkulepe”);

– võttes arvesse parlamendi kodukorra artiklit 81 ja artikli 120 lõiget 1; 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0107/2008),

A. arvestades, et teatavaid Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsuse 1999/468/EMÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused) rakendamiseks sõlmitud kokkuleppe2 („2000. aasta kokkuleppe”) sätteid ei ole 
komisjon kahjuks järginud, näiteks sätet, mille kohaselt peab parlament saama samaaegselt ja 
samadel alustel komitee liikmetega erinevaid komiteemenetluse dokumente, kuivõrd need 
dokumendid saadetakse parlamendile peaaegu alati liiga hilja ning mitte üheaegselt komitee 
liikmetele saatmisega;

B. arvestades, et nõukogu otsuse 1999/468/EMÜ rakendamise kord oli ebarahuldav ja on siiani 
(välja arvatud uue kontrolliga regulatiivmenetluse kord), muuhulgas ka komiteemenetluse 
andmebaasi toimimise viisi tõttu; arvestades, et dokumente saadetakse sageli osadena ja ilma 
täpse selgituseta, milline on nende staatus, ning vahel eksitavate pealkirjadega, nt 
rakendusmeetmete eelnõud, mida ei ole veel komitees hääletusele pandud, saadetakse liigituse 
all „õigus kontrollida“, kui tegelikult tuleks saata liigitusega „teabeõigus“, mis muudab 
ebaselgeks, millist tähtaega tuleks järgida;

C. arvestades, et see probleem vähendab praktikas veelgi parlamendi juba niigi piiratud kontrolli 
komiteemenetluse küsimuste üle;

D. arvestades, et komisjon on võtnud kohustuseks elektroonilise registri loomise, mis sisaldaks 

                                               
1 ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.
2 EÜT L 256, 10.10.2000, lk 19.
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kõiki parlamendile edastatud dokumente ja millele parlamendil oleks vahetu juurdepääs, mis 
võimaldaks kõikide sama menetluse alla kuuluvate dokumentide selget kindlakstegemist ja 
sisaldaks märget menetluse etapi kohta ning ajakava, eristaks selgelt parlamendile saadetud 
rakendusmeetmete eelnõusid ja lõplikke eelnõusid pärast komitee arvamust ning iga muudatus 
oleks täpset märgistatud võrreldes parlamendile varem edastatud dokumentidega;

E. arvestades, et uus kokkulepe on suure praktilise tähtsusega uue kontrolliga regulatiivmenetluse, 
aga ka kõigi komiteemenetluste jaoks; arvestades, et uus kokkulepe võib luua pretsedendi 
edaspidiste sarnaste eesmärkidega institutsioonidevaheliste kokkulepete jaoks;

F. arvestades, et kuigi uut kokkulepet kohaldatakse lühikese üleminekuperioodi vältel, võib selle 
perioodi ajal saadud kogemus olla väga õpetlik, ja arvestades, et selle eesmärgiks on tagada, et 
pärast Lissaboni lepingu jõustumist toimiks iga komiteemenetlus kolme institutsiooni vahel 
rahuldavalt,

1. rõhutab, et kui see on kohaldatav, on kontrolliga regulatiivmenetlusest lähtumine kohustuslik 
kõigile kolmele institutsioonile ja selles osas ei ole võimalik tingida ega läbirääkimisi pidada; 
kutsub nõukogu, komisjoni ja kõiki parlamendikomisjone üles võtma seda asjaolu 
nõuetekohaselt arvesse kõigi asjakohaste õigusloomega seotud menetluste puhul;

2. tuletab meelde, et kontrolliga regulatiivmenetlust tuleks kohaldada üldiste meetmete puhul, 
mille eesmärk on muuta põhiakti vähem olulisi sätteid, mis on vastu võetud kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 251 osutatud korraga, sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes 
või asjaomast õigusakti uute vähemoluliste sätete lisamisega täiendades;

3. kutsub nõukogu ja komisjoni üles kohaldama uut kontrolliga regulatiivmenetlust reguleerimata 
valdkondades, kus ei pruugi olla selge, kas kohaldada tuleks uut kontrolliga regulatiivmenetlust 
või mõnda teist komiteemenetlust;

4. rõhutab, et uue kontrolliga regulatiivmenetluse ainus otstarve on tugevdada parlamendi õigust 
kontrollida ja see ei muuda kuidagi komisjoni rakendusvolituste ulatust;

5. on seisukohal, et uus kokkulepe on samm õiges suunas, mis puudutab Euroopa Parlamendi 
õigusi ja volitusi seoses delegeeritud õigusaktidega;

6. kiidab heaks asjaolu, et uus kokkulepe määratleb täpsemalt komisjoni kohustuse teavitada 
parlamenti otsuse 1999/468/EÜ artikli 7 lõike 3 kohaselt, sätestades, et komisjon informeerib 
korrapäraselt Euroopa Parlamenti komiteemenetlusest, järgides edastamissüsteemi läbipaistvust 
ja tõhusust ning edastatud teabe ja menetluse eri etappide määratlemist tagavat korda;

7. eeldab, et komisjon hakkab täiel määral järgima kõiki uue kokkuleppe sätteid, mida ta kahjuks 
ei ole teinud 2000. aasta kokkuleppe puhul;

8. nõuab ühtlaselt kõrgekvaliteedilisi kokkuvõtteid koos kohalolijate nimekirjadega, kus on ära 
toodud vähemalt kõnealusest koosolekust osavõtjate nimed, nende kuuluvus ja e-postiaadressid;

9. juhib tähelepanu, et uue kokkuleppe täieliku ja rahuldava rakendamise juures saab otsustavaks 
uue registri tõhus toimimine, mistõttu ootab huviga selle rakendamist praktikas; soovitab, et 
Euroopa Parlament ja komisjon vaataksid pärast üleminekuperioodi uue registri üle ja 
parandaksid kõik praktilised raskused ja vead, mis võivad ette tulla; soovitab, et Euroopa 
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Parlament hangiks informatsiooni registri toimimisest algsel perioodil asjassepuutuvatelt 
isikutelt;

10. tunneb erilist heameelt nende uute sätete üle, mille kohaselt märgitakse registrisse kõigi 
saabunud komiteemenetluse dokumentide staatus, võimalikud viited teistele varem edastatud 
dokumentidele ja tehtud muudatused;

11. kutsub sellega seoses komisjoni üles muutma oma sisemist töökorda, et tagada Euroopa 
Parlamendile (üheaegselt asjaomasele komiteele saatmisega) vastavalt teabeõigusele 
saadetavate meetmete eelnõude eristamine nendest meetmete eelnõudest, mis tuleb Euroopa 
Parlamendile saata selleks, et parlament saaks rakendada kontrolliõigust;

12. kiidab heaks nn varajase hoiatamise süsteemi kasutuselevõtu, mille abil teavitatakse parlamenti 
niipea, kui on võimalik kindlaks teha, et kiireloomuline rakendusmeetme eelnõu esitatakse 
komiteele, kuid rõhutab, et seda ei tohi kasutada tavapäraste küsimuste kiireloomuliseks 
muutmiseks, kuna lühendatud tähtaegu võib kohaldada üksnes nõuetekohaselt põhjendatud 
erijuhtudel;

13. toob välja, et kontrollimisõiguse kasutamiseks asjakohase teabe alusel tuleb parlamendile 
regulaarselt edastada kogu taustteave selle kohta, miks komisjon teatavaid meetmeid esitab; 
tervitab komisjoni valmidust abistada parlamenti, et tagada igakülgne koostöö konkreetsete 
rakendusmeetmete osas ja kutsub seetõttu komisjoni üles esitama parlamendile nõudmisel kõiki 
rakendusmeetmega seotud taustdokumente;

14. ei jaga komisjoni seisukohta, mille kohaselt ei ole talle esitatud rakendusmeetmete eelnõud 
avalikud kuni komitees hääletamiseni, ja rõhutab, et peab saama mis tahes meetmete eelnõude 
osas konsulteerida kellega tahes; palub, et komisjon kaaluks oma seisukoha muutmist ja 
avalikustaks kõik rakendusmeetmete eelnõud niipea, kui need on ametlikult esitatud;

15. kiidab uue kokkuleppe sõlmimise heaks ja ootab pärast heakskiidu andmist selle täielikku 
rakendamist ilma viivitusteta;

16. otsustab lisada uue kokkuleppe oma kodukorrale, asendades viimatinimetatu XII lisa;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja selle lisa teadmiseks nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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LISA
EUROOPA PARLAMENT

KOMISJON
EUROOPA PARLAMENDI JA KOMISJONI KOKKULEPE

nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta

Euroopa Parlamendi teavitamine

1. Vastavalt otsuse 1999/468/EÜ1 artikli 7 lõikele 3 informeerib komisjon korrapäraselt Euroopa 
Parlamenti komiteemenetlusest2, järgides edastamissüsteemi läbipaistvust ja tõhusust ning edastatud 
teabe ja menetluse eri etappide määratlemist tagavat korda. Selleks saab Euroopa Parlament samal 
ajal ja samadel tingimustel kui komiteede liikmed komiteede koosolekute päevakorra projektid, 
rakendusmeetmete eelnõud, mis on nendele komiteedele esitatud asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud menetluse kohaselt vastu võetud põhiõigusaktide alusel, hääletustulemused, koosolekute 
protokollide kokkuvõtted ning nende asutuste loetelu, kuhu liikmesriikide esindajaks määratud 
isikud kuuluvad.

Register

2. Komisjon seab sisse registri, mis sisaldab kõiki Euroopa Parlamendile edastatud dokumente3. 
Euroopa Parlamendil on sellele registrile vahetu juurdepääs. Vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artikli 7 
lõikele 5 tehakse kõigi Euroopa Parlamendile edastatud dokumentide viited üldsusele 
kättesaadavaks.

3. Vastavalt kohustustele, mille komisjon võttis oma avalduses otsuse 1999/468/EÜ artikli 7 lõike 3 
kohta4, ja kui vastav tehniline kord on vastu võetud, võimaldab lõikes 2 ette nähtud register 
eelkõige järgmist:

– teha selgelt kindlaks sama menetluse alla kuuluvad dokumendid ja näidata ära kõik 
rakendusmeetmes menetluse eri etappidel tehtud muudatused;

– näidata ära menetluse etappi ja ajakava;

– teha selgelt vahet meetmete eelnõul, mille Euroopa Parlament saab vastavalt teabeõigusele samal 
ajal kui komiteede liikmed, ja lõplikul eelnõul, mis järgneb komitee arvamusele, mis edastatakse 
Euroopa Parlamendile;

                                               
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk. 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
2 Käesolevas kokkuleppes viitab sõna „komitee” vastavalt otsusele 1999/468/EÜ asutatud komiteedele, välja 

arvatud juhul, kui on täpsustatud, et viidatakse muule komiteele.
3 Registri sisseseadmise tähtaeg on 31. märts 2008.
4 ELT C 171, 22.7.2006, lk 21.
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– näidata ära kõik muudatused, mis on tehtud võrreldes Euroopa Parlamendile juba edastatud 
dokumentidega.

4. Kui pärast käesoleva kokkuleppe jõustumisega algavat üleminekuperioodi jõuavad Euroopa 
Parlament ja komisjon järeldusele, et süsteem toimib ja on rahuldav, hakatakse dokumente Euroopa 
Parlamendile edastama elektroonilise teate abil koos viidaga lõikes 2 ette nähtud registrile. 
Kõnealune otsus tehakse kahe institutsiooni presidentide vahelise kirjavahetuse teel. 
Üleminekuperioodil edastatakse dokumendid Euroopa Parlamendile elektronkirja manusena.

5. Lisaks sellele nõustub komisjon edastama Euroopa Parlamendile vastutava parlamendikomisjoni 
taotluse korral teavitamise eesmärgil selliste põhiõigusaktide konkreetsed rakendusmeetmete 
eelnõud, mis on Euroopa Parlamendi jaoks erilise tähtsusega, kuigi neid ei võetud vastu 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt. Need meetmed kantakse lõikes 2 ette 
nähtud registrisse ja sellest teavitatakse Euroopa Parlamenti.

6. Lisaks lõikes 1 nimetatud protokollide kokkuvõtetele võib Euroopa Parlament taotleda 
juurdepääsu komiteede koosolekute protokollidele1. Komisjon uurib iga taotlust eraldi Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe2 1. lisas sätestatud 
konfidentsiaalsuseeskirjade kohaselt.

Konfidentsiaalsed dokumendid

7. Konfidentsiaalseid dokumente käideldakse vastavalt sisemisele halduskorrale, mille iga 
institutsioon töötab välja kõigi vajalike tagatiste garanteerimiseks.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 8 kohased Euroopa Parlamendi resolutsioonid

8. Vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklile 8 võib Euroopa Parlament põhistatud resolutsioonis 
osutada sellele, et asutamislepingu artikliga 251 sätestatud menetluse kohaselt vastu võetud 
põhiõigusakti rakendusmeetmete eelnõu ületab selles põhiõigusaktis sätestatud rakendusvolitusi.

9. Euroopa Parlament võtab sellise põhistatud resolutsiooni vastu vastavalt oma kodukorrale; 
Euroopa Parlamendil on selleks aega üks kuu alates lõpliku rakendusmeetmete eelnõu 
kättesaamisest nendes keeleversioonides, milles need asjaomase komitee liikmetele esitati.

10. Euroopa Parlament ja komisjon lepivad kokku, et on asjakohane määrata alaliselt lühem tähtaeg 
teatavat liiki kiireloomuliste rakendusmeetmete puhul, mille kohta tuleb usaldusväärse juhtimise 
huvides teha otsus lühema aja jooksul. See kehtib eelkõige teatavat liiki meetmete kohta, mis on 
seotud välistegevusega, sealhulgas humanitaar- ja hädaabiga, tervise ja ohutuse kaitsega, transpordi 
turvalisuse ja ohutusega ning riigihanke eeskirjadest tehtavate eranditega. Voliniku ja vastutava 
parlamendikomisjoni esimehe kokkuleppega sätestatakse asjaomaste meetmete liigid ja 
kohaldatavad tähtajad. Sellise kokkuleppe võib ükskõik kumb pool igal ajal tühistada.

                                               
1 Vt Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 19. juuli 1999. aasta otsust kohtuasjas T-188/97: Rothmans v. 

komisjon, EKL 1999, lk II-2463.
2 EÜT C 177, 18.5.2006, lk 123.
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11. Ilma et see piiraks lõikes 10 nimetatud juhtumeid, on tähtaeg lühem kiireloomulistel juhtudel ja 
juhul, kui meetmed on seotud igapäevaste haldusküsimustega ja/või kui meetmetel on lühike 
kehtivusaeg. Erakordselt kiireloomulistel juhtudel, eelkõige juhul, kui tegemist on rahvatervise 
küsimusega, võib tähtaeg olla väga lühike. Vastutav komisjoni liige määrab asjakohase tähtaja ja 
märgib ära sellise tähtaja määramise põhjused. Euroopa Parlament võib sellistel juhtudel kasutada 
menetlust, millega delegeeritakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 8 kohaldamine vastutavale 
parlamendikomisjonile, kes võib saata komisjonile asjakohase tähtaja jooksul vastuse.

12. Niipea kui komisjoni talitused prognoosivad, et võib osutuda vajalikuks saata lõigete 10 ja 11 
kohaste meetmete eelnõu komiteele, hoiatavad nad mitteametlikult vastutava(te) 
parlamendikomisjoni(de) sekretariaati. Niipea kui esialgne meetmete eelnõu on saadetud komitee 
liikmetele, teavitavad komisjoni talitused vastutava(te) parlamendikomisjoni(de) sekretariaati nende 
kiireloomulisusest ja tähtaegadest, mida kohaldatakse alates lõpliku eelnõu esitamisest.

13. Pärast seda, kui Euroopa Parlament on vastu võtnud lõikes 8 osutatud resolutsiooni või andnud 
lõikes 11 osutatud vastuse, teavitab vastutav komisjoni liige Euroopa Parlamenti või vajaduse korral 
vastutavat parlamendikomisjoni meetmetest, mida komisjon selle osas võtta kavatseb.

14. Lõigete 10–13 kohased andmed kantakse registrisse.

Kontrolliga regulatiivmenetlus

15. Kui kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust, teavitab komisjon pärast komitees toimunud 
hääletust Euroopa Parlamenti kohaldatavatest tähtaegadest. Kui lõikest 16 ei tulene teisiti, 
hakatakse neid tähtaegu arvestama alates sellest, kui Euroopa Parlament on saanud kätte kõik 
keeleversioonid.

16. Kui kohaldatakse lühemaid tähtaegu (otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 5 punkt b) ja tungivalt 
kiireloomulistel juhtudel (otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõige 6), hakatakse tähtaegu arvestama 
alates sellest kuupäevast, kui Euroopa Parlament sai kätte rakendusmeetmete lõpliku eelnõu nendes 
keeleversioonides, milles need komitee liikmetele esitati, välja arvatud juhul, kui 
parlamendikomisjoni esimees esitab vastuväiteid. Igal juhul püüab komisjon edastada kõik 
keeleversioonid Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti. Niipea kui komisjoni talitused 
prognoosivad, et võib osutuda vajalikuks saata artikli 5a lõike 5 punkti b või lõike 6 kohaste 
meetmete eelnõu komiteele, hoiatavad nad mitteametlikult vastutava(te) parlamendikomisjoni(de) 
sekretariaati.

Finantsteenused

17. Vastavalt oma avaldusele otsuse 1999/468/EÜ artikli 7 lõike 3 kohta kohustub komisjon 
finantsteenuste osas:

– tagama, et komitee koosolekut juhtiv komisjoni ametnik teavitab Euroopa Parlamenti viimase 
taotlusel pärast iga koosolekut võimalikest aruteludest, mis käsitlesid sellele komiteele esitatud 
rakendusmeetmete eelnõu;

– andma suulise või kirjaliku vastuse kõikidele küsimustele, mis puudutavad komiteele esitatud 
rakendusmeetmete eelnõu käsitlevaid arutelusid.
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Samuti tagab komisjon, et seoses kogu finantsteenuste sektoriga (kaasa arvatud väärtpaberid, 
pangad, kindlustus, pensionid ja raamatupidamine) täidetakse kohustusi, mille ta võttis Euroopa 
Parlamendi 5. veebruari 2002. aasta täiskogu istungil1 ja mida ta kinnitas 31. märtsi 2004. aasta 
täiskogu istungil2, ning neid kohustusi, millele viidatakse volinik Bolkesteini poolt 2. oktoobril 
2001. aastal Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimehele saadetud kirja3

punktides 1–7.

Parlamendi töö ajakava

18. Kui ei kohaldata lühemaid tähtaegu ja tegemist ei ole kiireloomulise juhtumiga, võtab komisjon 
käesoleva kokkuleppe alusel rakendusmeetmete eelnõusid edastades arvesse vaheaegu (suvine 
vaheaeg, talvine vaheaeg ja Euroopa Parlamendi valimised) Euroopa Parlamendi töös, et tagada, et 
Euroopa Parlament saaks kasutada oma eelisõiguse otsuses 1999/468/EÜ ja käesolevas kokkuleppes 
sätestatud tähtaegade piires.

Euroopa Parlamendi ja komisjoni koostöö

19. Mõlemad institutsioonid väljendavad valmisolekut teineteist abistada, et tagada igakülgne 
koostöö konkreetsete rakendusmeetmetega tegelemisel. Selleks seatakse sisse asjakohased sidemed 
haldustasandil.

Varasemad kokkulepped

20. Käesolevaga asendatakse Euroopa Parlamendi ja komisjoni 2000. aasta kokkulepe nõukogu 
otsuse 1999/468/EÜ rakendamise korra kohta4. Euroopa Parlament ja komisjon loevad järgmised 
kokkulepped asendatuks ning need ei ole seega nende osas kehtivad: 1988. aasta Plumbi/Delorsi 
kokkulepe, 1996. aasta Samlandi/Williamsoni kokkulepe ja 1994. aasta modus vivendi5.

                                               
1 EÜT C 284 E, 21.11.2002, lk 19.
2 ELT C 103 E, 29.4.2004, lk 446 ja Euroopa Parlamendi 31. märtsi 2004. aasta täiskogu istungi 

stenogrammi punkt „Hääletus”.
3 EÜT C 284 E, 21.11.2002, lk 83.
4 EÜT L 256, 10.10.2000, lk. 19.
5 EÜT C 102, 4.4.1996, lk 1.



DV\779820ET.doc 155/369 PE423.766v01-00

ET



Euroopa Parlamendi 18. juuni 2008. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi otsuse 
vastuvõtmise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 
94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja 
üldtingimuste kohta (2006/2223(INI)) – Raportöör: Anneli Jäätteenmäki

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa ombudsmani 11. juuli 2006. aasta kirja Euroopa Parlamendi 
presidendile;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 21. septembri 2006. aasta kirja 
põhiseaduskomisjonile;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 195 lõiget 4;

– võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artikli 107d lõiget 4;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani 
ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta1, nagu see on lülitatud Euroopa 
Parlamendi kodukorra X lisasse;

– võttes arvesse komisjoni arvamust Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2008. aasta istungil heaks 
kiidetud otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi otsust 94/262/ESTÜ, 
EÜ, Euratom2; 

– võttes arvesse hääletuse tulemusel vastu võetud muudetud otsuse eelnõu heakskiitmist 
nõukogus;

– võttes arvesse kodukorra artikli 45 lõiget 2;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning petitsioonikomisjoni arvamust 
(A6-0076/2008),

1. võtab vastu otsuse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, 
Euratom;

2. teeb presidendile ülesandeks avaldada vastuvõetud tekstina otsuse (millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom) lõppversioon, mis võeti vastu 22. 
aprillil 2008 ja 18. juunil 2008 toimunud hääletustel, ja edastada see koos käesoleva 
resolutsiooniga nõukogule ja komisjonile;

3. teeb presidendile ülesandeks tagada, et Euroopa Parlamendi otsus, millega muudetakse 
otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom, avaldatakse aegsasti Euroopa Liidu Teatajas.

                                               
1 EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15. Otsust on muudetud otsusega 2002/262/EÜ, ESTÜ, Euratom (EÜT L 

92, 9.4.2002, lk 13).
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0129.
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Euroopa Parlamendi otsus, millega muudetakse otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani 
ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 195 lõiget 4;

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 107d lõiget 4;

võttes arvesse 22. aprillil 2008. aastal heaks kiidetud Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu1 ning 18. 
juunil 2008. aastal vastu võetud resolutsiooni ja heaks kiidetud muudatusettepanekuid2;

võttes arvesse komisjoni arvamust;

nõukogu heakskiidul3,

ning arvestades, et:

(1) Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatakse õigust heale haldusele liidu kodanike
põhiõigusena.

(2) Kodanike usaldus ombudsmani suutlikkuse suhtes viia läbi väidetavate haldusliku omavoli 
juhtumite põhjalikke ja erapooletuid uurimisi on aluseks ombudsmani edukale tegevusele.

(3) Ombudsmani põhikirja on soovitav kohandada, et välistada mis tahes ebakindlus 
ombudsmani suutlikkuse suhtes viia läbi väidetavate haldusliku omavoli juhtumite 
põhjalikke ja erapooletuid uurimisi.

(4) Ombudsmani põhikirja on soovitav kohandada, et võtta arvesse nende õigusnormide või 
pretsedendiõiguse võimalikku arengut, mis on seotud Euroopa Liidu ametite ja asutuste 
menetlusse astumisega Euroopa Kohtus läbivaatamisel olevates kohtuasjades.

(5) Ombudsmani põhikirja on soovitav kohandada, et võtta arvesse viimastel aastatel toimunud 
muutusi ELi institutsioonide ja asutuste rollis, mis võitlevad Euroopa Liidu finantshuvide 
vastaste pettuste vastu, eelkõige Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) loomist, et 
võimaldada ombudsmanil edastada nimetatud institutsioonidele või asutustele teavet, mis 
seondub nende pädevusega.

(6) Soovitav on võtta meetmeid, et võimaldada ombudsmanil arendada koostööd sarnaste 
institutsioonidega riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, ning riiklike või rahvusvaheliste 
institutsioonidega ka sel juhul, kui nende tegevuse ulatus on laiem kui Euroopa 
Ombudsmanil (näiteks inimõiguste kaitse), sest selline koostöö võib aidata suurendada 
ombudsmani töö tõhusust.

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
2 ELTs seni avaldamata.
3 Nõukogu 12. juuni 2008. aasta otsus.
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(7) Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping kaotas kehtivuse 2002. aastal,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom muudatused

Otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom muudetakse järgmiselt:

1. Esimeses volituses jäetakse välja sõnad „Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu 
artikli 20d lõiget 4”;

2. Kolmas põhjendus asendatakse järgmisega:

„Ombudsmanil, kes võib tegutseda ka omal algatusel, peab olema juurdepääs kõigile 
vahenditele, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks; sel eesmärgil on ühenduse 
institutsioonid ja asutused kohustatud andma ombudsmanile tema nõudel mis tahes teavet 
ning arvestades, et ombudsman on kohustatud sellist teavet mitte avalikustama; juurdepääs 
salastatud teabele või dokumentidele, eelkõige tundliku sisuga dokumentidele määruse (EÜ) 
nr 1049/20011 artikli 9 tähenduses, peaks toimuma kooskõlas ühenduse asjaomase 
institutsiooni või asutuse julgeolekueeskirjadega; artikli 3 lõike 2 esimeses lõigus osutatud 
salastatud teavet või dokumente edastavad institutsioonid või asutused peaksid teavitama 
ombudsmani nende salastatusest; artikli 3 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud korra 
rakendamiseks peaks ombudsman asjaomase institutsiooni või asutusega eelnevalt kokku 
leppima salastatud teabe või dokumentide ja ametisaladuse hoidmise kohustusega hõlmatud 
muu teabe käitlemise tingimustes; kui ombudsman leiab, et ta ei saa soovitud abi, teavitab ta 
sellest Euroopa Parlamenti, kes võtab asjakohased meetmed;

3. Artikli 1 lõikes 1 jäetakse välja sõnad „Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu 
artikli 20d lõikele 4”; 

4. Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Ühenduse institutsioonid ja asutused on kohustatud andma ombudsmanile viimase 
poolt nõutud teavet ja võimaldama talle juurdepääsu asjaomastele dokumentidele. 
Juurdepääs salastatud teabele või dokumentidele, eelkõige tundliku sisuga 
dokumentidele määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 9 tähenduses, toimub kooskõlas 
ühenduse asjaomase institutsiooni või asutuse julgeolekueeskirjadega.

Eelmises lõigus osutatud salastatud teavet või dokumente edastavad institutsioonid 
või asutused teavitavad ombudsmani nende salastatusest.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse 

juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 
43).”;
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Esimeses lõigus nimetatud korra rakendamiseks lepib ombudsman asjaomase 
institutsiooni või asutusega eelnevalt kokku salastatud teabe või dokumentide ja 
ametisaladuse hoidmise kohustusega hõlmatud muu teabe käitlemise tingimustes.

Liikmesriigi dokumentidele, mis on tunnistatud õigus- või haldusnormide alusel 
salajaseks, võimaldavad asjaomased institutsioonid ja asutused juurdepääsu ainult 
juhul, kui kõnealune liikmesriik on eelnevalt andnud selleks oma nõusoleku.

Muudele liikmesriigi dokumentidele võimaldatakse juurdepääs, olles eelnevalt 
sellest asjaomast liikmesriiki teavitanud.

Kummalgi juhul ei või ombudsman vastavalt artiklile 4 selliste dokumentide sisu 
avalikustada.

Ühenduse institutsioonide ja asutuste ametnikud ning muud teenistujad peavad 
ombudsmani nõudel andma tunnistusi. Nad peavad järgima personalieeskirjade 
asjakohaseid sätteid, eelkõige jääma seotuks ametisaladuse hoidmise kohustusega.”;

5. Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

1. Ombudsman ja tema töötajad, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklit 287 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artiklit 194, ei tohi avaldada uurimiste käigus saadud teavet või dokumente. Eelkõige 
ei tohi nad avaldada ombudsmanile edastatud mis tahes salastatud teavet või 
dokumente, eelkõige tundliku sisuga dokumente määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 
9 tähenduses, või isikuandmete kaitset käsitlevate ühenduse õigusaktide 
reguleerimisalasse kuuluvaid dokumente ja muud teavet, mis võiks kahjustada 
kaebuse esitanud isikut või teisi asjaga seotud isikuid, ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist.

2. Kui uurimise käigus selguvad asjaolud, mis võivad ombudsmani hinnangul seonduda 
kriminaalõigusega, teatab ta sellest liikmesriikide alaliste esinduste kaudu Euroopa 
ühenduste juures viivitamatult pädevatele siseriiklikele asutustele ja niivõrd, kuivõrd 
juhtum on nende pädevuses, asjaomasele ühenduse institutsioonile, asutusele või 
talitusele, kelle ülesandeks on võitlus pettuste vastu; vajaduse korral teavitab 
ombudsman sellest ka ühenduse institutsiooni või asutust, kellel on distsiplinaarvõim 
asjaomase ametniku või teenistuja üle ning kes võib kohaldada Euroopa ühenduste 
privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 18 teist lõiku. Ombudsman võib 
samuti teavitada asjaomast ühenduse institutsiooni või asutust asjaoludest, mis 
seavad nende personali liikme käitumise distsiplinaarsest seisukohast kahtluse alla.”;

6. Lisatakse järgmine artikkel 4 a:

„Artikkel 4 a
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Ombudsman ja tema töötajad menetlevad taotlusi üldsuse juurdepääsu võimaldamiseks 
muudele kui artikli 4 lõikes 1 osutatud dokumentidele kooskõlas määruses (EÜ) nr 
1049/2001 sätestatud tingimuste ja piirangutega.”;

7. Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1. Ombudsmani uurimiste tõhustamiseks ning talle kaebusi esitanud isikute õiguste ja 
huvide parema kaitse tagamiseks võib ombudsman teha koostööd liikmesriikide 
samalaadsete ametiasutustega, järgides seejuures kehtivat siseriiklikku õigust. 
Ombudsman ei või sellega seoses välja nõuda dokumente, millele tal artikli 3 alusel 
juurdepääs puudub.

2. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 195 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artiklis 107d sätestatud ülesannete piires ja teiste institutsioonide 
ning asutuste tegevuse dubleerimisest hoidudes võib ombudsman teha samadel 
tingimustel koostööd liikmesriikide institutsioonide ja asutustega, kelle ülesanne on 
edendada ja kaitsta põhiõigusi.”.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub neljateistkümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 18. juuni 2008.

Euroopa Parlamendi nimel
president

H.-G. PÖTTERING
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Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta otsus Euroopa Parlamendi, nõukogu, 
komisjoni, Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja 
Regioonide Komitee otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja 
toimimise kohta (2008/2164(ACI)) – Raportöör: Hanne Dahl (Ajutine väljaanne)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 1. oktoobri 2008. aasta kirja;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, Euroopa 
Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee otsuse eelnõud 
Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta (SEK(2008)2109 – C6-
0256/2008);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikeid 1 ja 2;

– võttes arvesse deklaratsiooni nr 3 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 10 kohta, mis on 
lisatud Nice'i lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile;

– võttes arvesse nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta kirja, milles teavitatakse teisi väljaannete 
talituse loomise eest vastutavaid institutsioone ja asutusi teatud muudatustest väljaannete 
talituse korralduskomitee poolt 9. jaanuaril 2001 heaks kiidetud ja nõukogu poolt 19. jaanuaril 
2009 vastu võetud otsuse eelnõus1;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A6-0426/2008),

A. arvestades, et Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus (edaspidi "talitus") loodi 1969. 
aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee otsusega 69/13/Euratom/ESTÜ/EMÜ2;

B. arvestades, et kõnealust otsust muudeti 1980. aastal3 ning see tunnistati kehtetuks ja asendati 
uue otsusega 2000. aastal4,

C. arvestades, et Euroopa Parlament tegi oma 29. jaanuari 2004. aasta5 resolutsiooni (2001. 
eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta) lõikes 45 järgmise märkuse: [Euroopa 

                                               
1 Dokument 14485/1/08 RÉV 1 ja RÉV 2.
2 EÜT L 13, 18.1.1969, lk 19.
3 7. veebruari 1980. aasta otsus 80/443/EMÜ, Euratom, ESTÜ, millega muudetakse 16. jaanuari 1969. 

aasta otsust Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse kohta (EÜT L 107, 25.4.1980, lk 44).
4 Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, majandus- ja 

sotsiaalkomitee ning regioonide komitee 20. juuli 2000. aasta otsus (2000/459/EÜ, ESTÜ, Euratom) 
Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta (EÜT L 183, 
22.7.2000, lk 12).

5 Euroopa Parlamendi 29. jaanuari 2004. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2001. eelarveaasta üldeelarve 
täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis toodud märkustele järgnenud komisjoni 
meetmete kohta (ELT C 96 E, 21.4.2004, lk 112).
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Parlament] on seisukohal, et – nagu nähtub Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse 
juhtumist – on institutsioonidevaheliste organite puhul selget poliitilist vastutust eriti keerukas 
määratleda; kutsub seetõttu institutsioone üles uuesti läbi vaatama olemasolevaid 
institutsioonidevahelisi organeid reguleerivad õigusnormid, seadmata siiski kahtluse alla 
institutsioonidevahelise koostöö põhimõtet, mis võimaldab olulist kokkuhoidu Euroopa Liidu 
eelarves; kutsub seetõttu Euroopa institutsioone üles muutma institutsioonidevaheliste organite 
õiguslikke aluseid selliselt, et haldus- ja poliitilist vastutust oleks võimalik selgelt määrata;

D. arvestades, et komisjon on esitanud otsuse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks ja 
asendatakse praegu kehtiv otsus 2000/459/EÜ, ESTÜ, Euratom;

E. arvestades, et otsuse eelnõu eesmärk on üksikasjalikumalt sätestada talituse pädevus ja 
ülesanded, institutsioonide vastavad kohustused ning korralduskomitee ja talituse direktori 
ülesanded;

F. arvestades, et talitus on organ, mis on asutatud institutsioonide ühisel kokkuleppel, ja täidab 
seetõttu institutsioonidevahelise kokkuleppe kriteeriume;

G. arvestades, et asjaomaste institutsioonide peasekretärid kiitsid otsuse eelnõu 18. aprillil 
2008. aastal heaks ja Euroopa Parlamendi juhatus andis oma heakskiidu 3. septembril 2008;

H. arvestades, et Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 120 lõikes 1 on sätestatud, et president 
kirjutab institutsioonidevahelistele kokkulepetele alla pärast seda, kui põhiseaduskomisjon on 
need läbi vaadanud ja parlament kinnitanud,

1. kiidab otsuse eelnõu heaks koos nõukogu esitatud muudatustega, mis on ära toodud lisas;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele.
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LISA

EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU, KOMISJONI, EUROOPA KOHTU, KONTROLLIKOJA, 
EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE JA REGIOONIDE KOMITEE 

OTSUSE EELNÕU
Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta

EUROOPA PARLAMENT,
NÕUKOGU,

KOMISJON,
EUROOPA KOHUS,

KONTROLLIKODA,
EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE,

REGIOONIDE KOMITEE,
võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut

ning arvestades järgmist:

(1) Liikmesriikide valitsuste esindajate 8. aprilli 1965. aasta otsuse (ühenduste teatavate 
institutsioonide ja talituste ajutise asukoha kohta)1 artiklis 8 on sätestatud Euroopa Ühenduste 
Ametlike Väljaannete Talituse (edaspidi "talitus") asukohaks Luxembourg. Seda sätet rakendati 
viimati otsusega 2000/459/EÜ, ESTÜ, Euratom.2

(2) Talituse suhtes kehtivad Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate suhtes kohaldatavad 
õigusnormid. Arvesse tuleks võtta nendes hiljuti tehtud muudatusi.

(3) Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust3 (edaspidi "finantsmäärus") on talituse 
toimimise kohta ette nähtud erisätted.

(4) Kirjastamise valdkonnas on tehniline areng olnud märkimisväärne ja seda tuleks arvesse võtta 
ka talituse toimimisel.

(5) Selguse huvides tuleks otsus 2000/459/EÜ, ESTÜ, Euratom tunnistada kehtestuks ja asendada 
see käesoleva otsusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

                                               
1 EÜT 152, 13.7.1967, lk 18.
2 EÜT L 183, 22.7.2000, lk 12.
3 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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Artikkel 1

Väljaannete Talitus

1. Euroopa Liidu Ametlike Väljaannete Talitus (edaspidi "talitus") on institutsioonidevaheline 
talitus, kelle ülesanne on kirjastada parimates võimalikes tingimustes Euroopa ühenduste ja 
Euroopa Liidu institutsioonide väljaandeid.

Ühelt poolt võimaldab talitus institutsioonidel täita nende kohustusi, mis on seotud õigusaktide 
avaldamisega, ning teiselt poolt aitab talitus kaasa teabe- ja teabevahetusepoliitika tehnilisele 
vormistamisele ja elluviimisele oma pädevusvaldkondades.

2. Talitust juhib direktor vastavalt korralduskomitee kehtestatud strateegilistele suunistele. Talitus 
kohaldab komisjoni haldus- ja finantsmenetlusi, välja arvatud kui käesoleva otsusega on ette 
nähtud erisätted, mis käsitlevad talituse institutsioonidevahelist rolli. Nimetatud menetluste 
kehtestamisel võtab komisjon arvesse talituse eripära.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „kirjastamine” − tegevus, mis on vajalik mis tahes vormis ja kujul väljaannete kavandamiseks, 
kontrollimiseks, neile rahvusvaheliste standardnumbrite ja/või katalooginumbrite andmiseks, 
nende tootmiseks, kataloogimiseks, indekseerimiseks, levitamiseks, reklaamimiseks, 
müümiseks, ladustamiseks ja arhiveerimiseks mis tahes vahenditega, mis on kättesaadavad 
praegu või tulevikus;

2) „väljaanded” − mis tahes kandjal ja formaadis avaldatud tekstid, mis kannavad rahvusvahelist 
standardnumbrit ja/või katalooginumbrit;

3) „kohustuslikud väljaanded” − väljaanded, mida kirjastatakse aluslepingute või muude 
õigusaktide alusel;

4) „mittekohustuslikud väljaanded” – väljaanded, mida kirjastatakse iga institutsiooni volituste 
piires;

5) „autoriõiguste haldamine” – kinnitus, et autoriteenistusel on autori- või 
reprodutseerimisõigused, ning nimetatud õiguste haldamine talituse poolt väljaannete osas, mida 
ta kirjastab;

6) „müügist saadud puhastulu” – kogusumma, mille kohta on esitatud arved ning millest on 
lahutatud allahindlused ning haldus-, sissenõudmis- ja pangakulud;

7) „institutsioonid” − aluslepingutega või nende alusel loodud institutsioonid ja asutused. 

Artikkel 3

Talituse pädevusvaldkonnad
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1. Talituse pädevusvaldkonnad hõlmavad järgmist:

a) kirjastada Euroopa Liidu Teatajat (edaspidi "ELi Teataja") ja tagada selle autentsus; 
b) kirjastada muid kohustuslikke väljaandeid; 

c) kirjastada institutsioonide ülesandel nende volituste piiresse jäävaid mittekohustuslikke 
väljaandeid, eelkõige seoses institutsioonide teabevahetusmeetmetega, või olla nimetatud 
väljaannete kaaskirjastajaks; 

d) kirjastada väljaandeid omal algatusel, kaasa arvatud talituse enda teenuseid tutvustavad 
väljaanded, või olla selliste väljaannete kaaskirjastajaks; sellisel juhul võib talitus sõlmida 
tekstide tõlkimiseks teenuslepinguid; 

e) arendada, hoida korras ja ajakohastada üldsusele suunatud elektroonilisi 
kirjastamisteenuseid; 

f) teha üldsusele kättesaadavaks kõik õigusaktid ja muud ametlikud tekstid; 
g) säilitada ja teha üldsusele elektrooniliselt kättesaadavaks kõik institutsioonide väljaanded; 

h) anda institutsioonide väljaannetele rahvusvahelised standardnumbrid ja/või 
katalooginumbrid; 

i) hallata institutsioonide väljaannete reprodutseerimis- ja tõlkimisõigusi; 
j) reklaamida ja müüa talituse väljaandeid ja üldsusele pakutavaid teenuseid. 

2. Talitus annab institutsioonidele nõu ja pakub abi järgmistes küsimustes:

a) nende kirjastamisprogrammide kavandamine ja planeerimine; 

b) nende kirjastamisprojektide elluviimine sõltumata kirjastamisviisist; 
c) nende kirjastamisprojektide lehekülje vorming ja kujundamine; 

d) teavitamine suundumustest liikmesriikide kirjastamisturul ning teemadest, mis võivad 
pakkuda huvi võimalikult suurele lugejaskonnale; 

e) tiraažide kindlaksmääramine ja levitamiskavade koostamine; 
f) väljaannete hindade kindlaksmääramine ja nende müük; 

g) nende tasuta ja tasuliste väljaannete reklaam, levitamine ja hindamine; 
h) üldsusele suunatud veebilehtede ja -teenuste analüüsimine, hindamine ja loomine; 

i) kirjastamisega seotud raamlepingute koostamine; 
j) kirjastamissüsteemide tehnilise arengu jälgimine. 

Artikkel 4

Institutsioonide kohustused

1. Iga institutsioon on ainupädev tegema oma kirjastamisalaseid otsuseid.
2. Institutsioonid kasutavad oma kohustuslike väljaannete kirjastamiseks talituse teenuseid.

3. Mittekohustuslikke väljaandeid võivad institutsioonid kirjastada ka mujal. Sellisel juhul 
taotlevad institutsioonid talituselt rahvusvahelised standardnumbrid ja/või katalooginumbrid 
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ning annavad talitusele väljaande mis tahes formaadis elektroonilise versiooni ning olemasolu 
korral kaks paberkandjal väljaannet.

4. Institutsioonid tagavad, et väljaande kõikide osade kohta on olemas reprodutseerimis-, tõlkimis-
ja levitamisõigused.

5. Institutsioonid koostavad oma väljaannete jaoks levitamiskava, mis peab saama talituse 
heakskiidu.

6. Institutsioonid võivad talitusega sõlmida teenuslepinguid, milles määratakse kindlaks 
nendevahelise koostöö üksikasjad.

Artikkel 5

Talituse ülesanded

1. Talituse ülesannete hulka kuulub eelkõige:

a) avaldatavate dokumentide rühmitamine; 

b) tekstide ja muude elementide ettevalmistamine, graafiline kujundus, korrektuur, lehekülje 
vorming ja kontrollimine, sõltumata formaadist või kandjast, järgides ühelt poolt 
institutsioonide antud juhiseid ja teiselt poolt standardeid, mis on koostöös 
institutsioonidega kehtestatud tüpograafilisele ja keelelisele esitusviisile; 

c) väljaannete indekseerimine ja kataloogimine; 
d) ELi Teatajas avaldatavate ja muude kui ELi Teatajas avaldatavate ametlike tekstide 

dokumendianalüüs; 
e) õigusaktide konsolideerimine; 

f) mitmekeelse tesauruse Eurovoc haldamine, arendamine, ajakohastamine ja levitamine; 
g) trükitööde korraldamine oma teenuseosutajate kaudu; 

h) järelevalve tööde kulgemise üle; 
i) kvaliteedikontroll; 

j) kvaliteedi ja kvantiteedi heakskiitmine; 
k) ELi Teataja, muude kui ELi Teatajas avaldatavate ametlike tekstide ja muude 

mittekohustuslike väljaannete levitamine nii tavakanaleid pidi kui ka elektrooniliselt; 
l) ladustamine; 

m) füüsiline ja elektrooniline arhiveerimine; 
n) nende väljaannete kordustrüki väljaandmine, mille tiraaž on välja müüdud, ja trükkimine 

taotluse korral; 
o) institutsioonide väljaannete kohta kokkuvõtliku kataloogi koostamine; 

p) müük, mis hõlmab arvete väljastamist, tulude kogumist ja ülekandmist ning võlgade haldust; 
q) edendus; 

r) institutsioonide postiloendite loomine, ostmine, haldamine, ajakohastamine, järelevalve ja 
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kontroll ning konkreetsele sihtrühmale suunatud postiloendite loomine. 

2. Talitus teostab oma volituste piires või institutsioonide eelarvevahendite käsutaja volituste 
alusel järgmisi toiminguid:

a) korraldab riigihankeid, kaasa arvatud õiguslike kohustuste võtmine; 

b) finantsjärelevalve teenuseosutajatega sõlmitud lepingute üle; 

c) kulude tõendamine, mis hõlmab eelkõige kvaliteedi ja kvantiteedi heakskiitmist ja mis 
toimub maksekorralduse allkirjastamise kujul; 

d) kulude kinnitamine; 

e) tulutoimingud. 

Artikkel 6

Korralduskomitee

1. Moodustatakse korralduskomitee, milles on esindatud käesolevale otsusele allakirjutanud 
institutsioonid. Korralduskomitee koosneb Euroopa Kohtu kohtusekretärist, nõukogu 
asepeasekretärist ning teiste institutsioonide peasekretäridest või nende esindajatest. Euroopa 
Keskpank osaleb korralduskomitee töös vaatlejana.

2. Korralduskomitee määrab oma liikmete hulgast kaheks aastaks eesistuja.

3. Korralduskomitee tuleb kokku eesistuja algatusel või mõne institutsiooni taotlusel vähemalt neli 
korda aastas.

4. Korralduskomitee võtab vastu oma töökorra, mis avaldatakse ELi Teatajas.

5. Korralduskomitee otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui ei ole sätestatud teisiti.

6. Igal käesolevale otsusele allakirjutanud institutsioonil on korralduskomitees üks hääl.

Artikkel 7

Korralduskomitee ülesanded ja kohustused

1. Erandina artiklist 6 teeb korralduskomitee institutsioonide ühist huvi silmas pidades ja talituse 
pädevusvaldkondade raames järgmised otsused ühehäälselt:

a) võtab direktori ettepanekul vastu talituse strateegilised eesmärgid ja toimimise eeskirjad; 

b) kehtestab talituse üldpoliitilised suundumused, eelkõige müügi, levitamise ja avaldamise 
osas, ning jälgib, et talitus osaleks oma pädevusvaldkondades teavitamis- ja 
teabevahetuspoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel; 

c) võtab talituse direktori ettevalmistatud kava alusel vastu institutsioonidele esitatava iga-
aastase tegevusaruande, mis käsitleb talituse strateegia elluviimist ja osutatavaid teenuseid. 
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Iga aasta 1. maiks edastab ta institutsioonidele aruande eelmise aasta kohta; 

d) kiidab talituse halduseelarvet käsitleva eelarvemenetluse raames heaks eelarveaasta tulude ja 
kulude esialgse eelarvestuse; 

e) kiidab heaks kriteeriumid, mis talituse direktor kehtestab kuluarvestuse pidamiseks talituses;

f) esitab institutsioonidele ettepanekuid talituse tõrgeteta töö hõlbustamiseks. 

2. Korralduskomitee võtab arvesse suuniseid, mis institutsioonidevahelised asutused on 
teabevahetuse- ja teabevaldkonnas sel eesmärgil kehtestanud. Korralduskomitee eesistuja 
kohtub nimetatud asutustega igal aastal.

3. Korralduskomitee eesistuja on institutsioonidevahelise koostöö esindajana eelarve täitmist 
kinnitava asutuse kontaktisik talituse pädevusvaldkonda kuuluvates strateegilistes küsimustes.

4. Omavaheliste suhete ametlikuks vormistamiseks lepivad korralduskomitee eesistuja ja talituse 
direktor kokku vastastikustes teavitamis- ja teabevahetuseeskirjades. Nimetatud kokkulepe 
edastatakse teadmiseks korralduskomitee liikmetele.

Artikkel 8

Talituse direktor

Talituse direktor vastutab talituse tõrgeteta töö eest, tegutsedes korralduskomitee alluvuses oma 
pädevusvaldkondade piires. Haldus- ja finantsmenetluste kohaldamisel tegutseb ta komisjoni 
alluvuses.

Artikkel 9

Talituse direktori ülesanded ja vastutus

1. Talituse direktor tagab korralduskomitee sekretariaaditöö ja annab komiteele kvartaliaruandes 
aru oma ülesannete täitmise kohta.

2. Talituse direktor esitab korralduskomiteele oma võimalikud ettepanekud talituse tõrgeteta 
toimimiseks.

3. Talituse direktor kehtestab pärast konsulteerimist korralduskomiteega selliste teenuste laadi ja 
tariifid, mida talitus võib institutsioonidele pakkuda tasu eest.

4. Talituse direktor kehtestab pärast korralduskomiteelt heakskiidu saamist kriteeriumid talituse 
kuluarvestuse pidamiseks. Ta määrab kokkuleppel komisjoni peaarvepidajaga kindlaks talituse 
ja institutsioonide vahelise raamatupidamisalase koostöö tingimused.

5. Talituse direktor koostab talituse halduseelarvet käsitleva eelarvemenetluse raames talituse 
tulude ja kulude esialgse eelarvestuse projekti. Asjaomased ettepanekud edastatakse komisjonile 
pärast korralduskomiteelt heakskiidu saamist.

6. Talituse direktor otsustab, kas ja mis tingimustel võib avaldada kolmandatelt isikutelt pärit 
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väljaandeid.

7. Talituse direktor osaleb institutsioonidevahelises teabe- ja teabevahetusalases tegevuses 
valdkondades, mis kuuluvad talituse pädevusse.

8. Õigusaktide ja õigusloomemenetlust käsitlevate ametlike dokumentide, sealhulgas ELi Teataja, 
kirjastamisega seoses on talituse direktoril järgmised ülesanded:

a. tagada, et iga institutsiooni pädevad asutused teevad põhiotsused, mida tuleb kohaldada 
ühiselt; 

b. koostada ettepanekuid ELi Teataja ja ametlike õigusloometekstide struktuuri ja esitusviisi 
parandamiseks; 

c. esitada institutsioonidele ettepanekuid kirjastatavate tekstide esitusviisi ühtlustamiseks; 

d. uurida kirjastamise käigus esilekerkivaid probleeme ja anda talitusele vajalikke suuniseid 
ning esitada institutsioonidele asjakohaseid soovitusi nende lahendamiseks. 

9. Talituse direktor koostab finantsmääruse kohaselt iga-aastase tegevusaruande, mis hõlmab 
komisjoni ja teiste institutsioonide eraldatud assigneeringute haldamist. Aruanne esitatakse 
komisjonile ja asjaomastele institutsioonidele ning teadmiseks korralduskomiteele.

10. Komisjoni assigneeringute eraldamise ja eelarve täitmise raames lepitakse talitusega suhtleva 
komisjoni liikme ja talituse direktori vahelise teavitamise ja konsulteerimise tingimustes kokku 
ühiselt.

11. Talituse direktor vastutab korralduskomitee vastu võetud strateegiliste eesmärkide elluviimise ja 
talituse nõuetekohase juhtimise eest ning oma tegevuse ja talituse eelarve haldamise eest.

12. Kui talituse direktorit ei ole kohal või ta ei ole kättesaadav, kohaldatakse palgaastmel ja 
teenistusstaažil põhinevaid asendamist käsitlevaid eeskirju, välja arvatud juhul, kui 
korralduskomitee otsustab oma eesistuja ja talituse direktori ettepaneku alusel teisiti.

13. Talituse direktor teavitab kvartaliaruandes institutsioone vahendite planeerimisest ja 
kasutamisest ning tööde edenemisest.

Artikkel 10

Töötajad

1. Komisjon nimetab peadirektori ja direktori ametikohtadele isikud pärast korralduskomiteelt 
ühehäälse heakskiidu saamist. Peadirektori ja direktorite (palgaastmed AD 16/AD 15/AD 14) 
suhtes kohaldatakse komisjoni eeskirju, mis käsitlevad üleviimist ja juhtkonna hindamist. 
Niipea kui asjaomaste eeskirjade kohaselt hakkab sellisel ametikohal töötava ametniku jaoks 
kätte jõudma üleviimise aeg, teavitab komisjon sellest korralduskomiteed, kes võib esitada asja 
kohta üksmeelse arvamuse.

2. Korralduskomitee osaleb aktiivselt menetlustes, mis tuleb lõpule viia enne talituse ametnike ja 
muude teenistujate ametisse määramist peadirektori (palgaastmed AD 16/AD 15) ja direktori 
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(palgaastmed AD 15/AD 14) ametikohtadele, eelkõige vaba ametikoha täitmise teate 
koostamises, avalduste läbivaatamises ja konkursside valimiskomisjonide määramises.

3. Talitusse määratud ametnike ja muude teenistujate puhul täidab ametisse nimetava asutuse ja 
lepingute sõlmimiseks volitatud asutuse volitusi komisjon. Komisjon võib teatavad oma 
volitused anda edasi komisjonisiseselt või talituse direktorile. Volituste edasiandmine toimub 
samadel alustel kui komisjoni peadirektorite puhul.

4. Talitusse määratud ametnike ja muude teenistujate suhtes kohaldatakse sätteid ja menetlusi, mis 
komisjon on võtnud vastu personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste 
rakendamiseks samadel tingimustel kui Luxembourgis töötavate komisjoni ametnike ja muude 
teenistujate suhtes, kui lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti.

5. Kõikide institutsioonide ametnikke teavitatakse talituse vabadest ametikohtadest, mille kohta 
tuleb avaldada vaba ametikoha täitmise teade niipea, kui ametisse nimetav asutus või lepingute 
sõlmimiseks volitatud asutus on otsustanud selle ametikoha täita.

7. Talituse direktor teavitab korralduskomiteed personalijuhtimisest iga kolme kuu tagant.

Artikkel 11

Finantsküsimused

1. Talitusele ettenähtud assigneeringud, mille kogumaht kirjendatakse komisjoni eelarveosas eraldi 
eelarvejaos, esitatakse üksikasjalikult selle eelarveosa lisas. Lisa esitatakse tulude ja kulude 
eelarvestusena, mis on liigendatud samamoodi kui eelarvejaod.

2. Talituse ametikohtade loend on esitatud komisjoni ametikohtade loendi lisas.

3. Iga institutsioon on oma eelarves eelarverea "avaldamiskulud" jaoks eraldatud assigneeringute 
käsutaja.

4. Iga institutsioon võib anda eelarvevahendite käsutaja volitused oma eelarveossa kirjendatud 
assigneeringute haldamiseks edasi talituse direktorile ning kehtestab nende volituste 
edasiandmise piirid ja tingimused vastavalt finantsmäärusele. Talituse direktor teavitab 
korralduskomiteed volituste edasiandmisest iga kolme kuu tagant.

5. Talituse eelarve haldamisel ja finantsjuhtimisel järgitakse finantsmäärust ja selle 
rakenduseeskirju ning komisjonis kehtivat finantsraamistikku, kaasa arvatud assigneeringute 
puhul, mille on eraldanud muud institutsioonid kui komisjon.

6. Talituse raamatupidamises järgitakse komisjoni peaarvepidaja koostatud arvestuseeskirju ja -
meetodeid. Talitus peab eraldi raamatupidamisarvestust ELi Teataja ja väljaannete müügi kohta. 
Müügist saadud puhastulu kantakse tagasi institutsioonidele.

Artikkel 12

Järelevalve

1. Kooskõlas finantsmäärusega täidab talituses siseaudiitori ülesandeid komisjoni siseaudiitor. 
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Talitus loob siseauditi üksuse komisjoni peadirektoraatide ja talituste jaoks ettenähtud 
tingimustega analoogsetel tingimustel. Institutsioonid võivad talituse direktorilt taotleda 
eriauditi lisamist talituse siseauditi üksuse tööprogrammi.

2. Talitus vastab kõikidele Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) küsimustele, mis kuuluvad 
talitusepädevusvaldkonda. Euroopa Liidu huvide kaitsmiseks sõlmitakse korralduskomitee 
eesistuja ja OLAFi direktori vaheline vastastikuse teavitamise tingimusi hõlmav kokkulepe.

Artikkel 13

Kaebused ja küsimused

1. Talitus vastutab Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Andmekaitseinspektori esitatud küsimustele 
vastamise eest valdkondade piires, mis kuuluvad tema pädevusse.

3. Kõik talituse pädevusvaldkondades esitatavad kaebused esitatakse komisjoni vastu.

Artikkel 14

Üldsuse juurdepääs dokumentidele

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele)1 artikli 7 
kohased otsused teeb talituse direktor. Keeldumise korral käsitleb kordustaotlusi komisjoni 
peasekretär.

2. Talitusel on määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 11 kohane dokumentide register.

Artikkel 15

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2000/459/EÜ, ESTÜ, Euratom tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele tõlgendatakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel ja Luxembourg,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel Komisjoni nimel

president eesistuja president

Euroopa Kohtu nimel Kontrollikoja nimel
                                               
1 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.
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president president

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimel Regioonide Komitee nimel

president president
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Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2005. aasta resolutsioon komisjoni esitatud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu kohta, millega luuakse Euroopa Liidu 
reguleerivate asutuste ühtne raamistik (B6-0634/2005)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2005)0059);

– võttes arvesse oma 13. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta pealkirjaga 
"Euroopa Liidu reguleerivate asutuste raamistik"1;

– võttes arvesse Nice'i valitsustevahelise konverentsi deklaratsiooni Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 10 kohta, ja tuletades meelde ühenduse institutsioonide kohustust 
teha lojaalset koostööd;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 11. oktoobri 2005. aasta 
arvamust ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega muudetakse tegevdirektori ametiaja 
osas määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe-
ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta; 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni ja eelarvekomisjoni ühiselt nõukogule esitatud suuliselt 
vastatavat küsimust ja nõukogu poolt 15. novembri 2005. aasta istungil antud vastust;

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et oma 13. jaanuari 2004. aasta resolutsioonis toodud põhjendused on endiselt 
aktuaalsed; arvestades eelkõige, et praeguste ja tulevaste asutuste struktuuri tuleb selguse, 
läbipaistvuse ja õiguskindluse huvides, aga ka 25 ja enama liikmesriigiga liitu silmas 
pidades ratsionaliseerida ja lihtsustada ning et uute ametite loomist tuleb hinnata kõige 
rangemate kriteeriumide alusel, eelkõige nende tegevuse otstarbekuse ja õigustatuse osas;

B. arvestades, et komisjon järgis institutsioonidevahelise kokkuleppe projekti esitamisega 
Euroopa Parlamendi üleskutset sõlmida enne raammääruse vastuvõtmist 
institutsioonidevaheline kokkulepe, milles sätestatakse selgelt antud valdkonnas 
kohaldamiseks ühtsed suunised;

C. arvestades, et eelpoolnimetatud deklaratsioon Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 10 
kohta ütleb, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võivad sõlmida 
institutsioonidevahelisi kokkuleppeid, kui nende lojaalse koostöökohustuse raames osutub 
vajalikuks hõlbustada asutamislepingu sätete kohaldamist,

1. tervitab komisjoni poolt esitatud projekti;

2. avaldab kahetsust, et nõukogu ei ole valmis alustama läbirääkimisi komisjoni projekti alusel 
kokkuleppe sõlmimiseks;

                                               
1 ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 119.
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3. kutsub komisjoni üles jätkama jõupingutusi nõukogu ümberveenmiseks;

4. juhib tähelepanu sellele, et asutuste loomise edaspidiste ettepanekute läbivaatamisel võtab ta 
aluseks eelkõige järgmised põhimõtted:

a) asutuse loomine toimub tavapärase õigusloomemenetluse raames, seega reeglina 
kaasotsustamismenetluse teel; asutamislepingu artiklis 308 sätestatud menetlust 
kasutatakse vaid erandjuhtudel, kui asutamislepingu vastavat valdkonda reguleerivad 
sätted ei ole piisavaks õiguslikuks aluseks;

b) iga ettepanekuga asutuse loomiseks kaasneb kulutasuvuse analüüs ja täpne 
mõjuhindamine, mis tõendab, et loodav asutus suudab antud ülesandeid 
kulutasuvamalt täita kui komisjoni talitused;

c) asutusele tema pädevusse jäävates küsimustes antav sõltumatus ei vabasta komisjoni 
poliitilisest vastutusest asutuse tegevuse eest;

d) komisjon peab täitevorgani, üldjuhul direktori valimise ja määramise ülesannet täites 
järgima poliitilise vastutuse ja aruandekohustuse nõuet;

e) Euroopa Parlament peab direktori ametikohale kandideerija(te) suhtes rakendama 
eelkontrolli kuulamistega, järelkontrolli nende tegevusele heakskiidu andmisega 
seoses eelarve rakendamisega ja samuti jooksvat kontrolli, jälgides asutuse tegevust 
oma vastavate erialakomisjonide vahendusel; direktori ametiaja pikendamise üle 
otsustab üksnes haldusnõukogu hinnangu põhjal, mis anti direktori esimesele 
ametiajale;

f) nõukogu peaks määrama järelvalveorgani, haldusnõukogu liikmeteks tunnustatud 
eksperdid, keda Euroopa Parlament võib enne nende nimetamist kutsuda 
kuulamisele, kui ta peab seda vajalikuks. Nende ekspertide arv peaks olema 
mõistlikus proportsioonis asutuse ülesannete ja olulisusega, kusjuures pikaajaliselt 
on tõhususe huvides eesmärgiks haldusnõukogu liikmete arvu vähendamine. Niikaua 
kui haldusnõukogu liikmete arv vastab liikmesriikide arvule, peaks Euroopa 
Parlament omalt poolt määrama kaks haldusnõukogu liiget.

g) asutuse tegude kohta, millel on õiguslik toime kolmanda poole suhtes, võib esitada 
halduskaebuse komisjonile, kes võib kaebuse rahuldada, kusjuures komisjoni otsuse 
võib kohtus vaidlustada;

5. avaldab muret seoses detsentraliseeritud asutuste arvu jätkuva suurenemisega (praegu 23, 
aastal 1995 oli neid 5), kuna seetõttu tekib oht, et komisjoni täitevfunktsiooni õõnestatakse, 
killustades seda paljude asutuste vahel, mis enamasti töötavad valitsustevahelisel 
põhimõttel, ning avaldab seepärast soovi, et vähemalt Euroopa põhiseaduse lepingu 
ratifitseerimisprotsessi järelemõtlemisperioodil ei kavandataks uute asutuste loomist;

6. tervitab detsentraliseeritud asutuste ühenduse eelarves kasvavate kulude taustal asjaolu, et 
eelnõu kohaselt kohustub komisjon põhjendama iga asutuse loomise ettepanekut 
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mõjuanalüüsi alusel, mis peale subsidiaarsus- ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimist 
hõlmab kontrolli ja kooskõlastamise eesmärgil ka kulude võimalikult täielikku eelhindamist, 
samuti mõju inimressurssidele ja halduskuludele;

7. märgib, et kuigi asutused saavad toetust ühenduse eelarvest, langetavad ühenduse õiguse 
kohaldamist puudutavaid poliitilisi otsuseid asutuste haldusnõukogudes siiski liikmesriikide 
esindajad; 

8. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole ilmselt valmis esitama selget seisukohta olemasolevate 
asutuste ja nende edaspidise arengu finantsmõju kohta järgmise finantsperspektiivi 
kehtivuse ajal; 

9. nõuab asutuste halduskulude suurendamise maksimaalse määra sätestamist 
institutsioonidevahelises kokkuleppes sarnaselt komisjoni puhul nõutule; 

10. nõuab vastupidiselt eelnõu tekstile institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaldamisala 
järkjärgulist laiendamist olemasolevatele asutustele;

11. teeb komisjonide esimeeste konverentsile ülesandeks teha kokkuvõte asutuste eest 
vastutavate alaliste komisjonide, eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni koostööst 
asutuste üle järelevalve teostamisel ning ajakohastada 1998. aasta juulis vastu võetud 
"suuniseid";

12. teeb põhiseaduskomisjonile ülesandeks jälgida komisjoni eelnõuga toimuvaid edasisi 
arenguid ja vajadusel küsimus uuesti arutlusele võtta;

13. palub põhiseaduskomisjoni ja eelarvekomisjoni esimeestel ja raportööridel võtta poliitilisel 
tasandil mitteametlikult ühendust nõukogu ja komisjoni esindajatega, et uurida arenguid 
nõukogus seoses horisontaalmeetmetega, mis käsitlevad reguleerivate asutuste tulevast 
struktuuri;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.
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Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2008. aasta resolutsioon reguleerivate ametite 
institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia kohta (2008/2103(INI)) –
Raportöör: Georgios Papastamkos (Ajutine väljaanne)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 11. märtsi 2008. aasta komisjoni teatist "Euroopa ametid – edasised sammud" 
(KOM(2008)0135);

– võttes arvesse oma 13. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise "Euroopa 
reguleerivate asutuste tegevusraamistik" kohta1;

– võttes arvesse 25. veebruari 2005. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõud Euroopa 
Liidu reguleerivate asutuste ühtse raamistiku loomiseks (KOM(2005)0059);

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni ja eelarvekomisjoni ühiselt nõukogule esitatud asjaomast 
suulist küsimust, mille üle on toimunud mõttevahetus, ning nõukogu vastust sellele 15. 
novembri 2005. aasta täiskogu istungil (O-0093/05);

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni komisjoni esitatud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu kohta, millega luuakse Euroopa Liidu reguleerivate 
asutuste ühtne raamistik2;

– võttes arvesse 17. aprilli 2008. aasta esimeeste konverentsil vastu võetud otsust;

– võttes arvesse komisjoni presidendi 7. mail 2008 Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu 
eesistujale saadetud kirja, milles ta avaldas toetust institutsioonidevahelise poliitilise töörühma 
loomisele;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, 
majandus- ja rahanduskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
arvamusi (A6-0354/2008),

A. arvestades, et parlamendi ja komisjoni pingutused õiguslikult siduva raamistiku kehtestamiseks 
Euroopa Liidu reguleerivate ametite suhtes ei ole andnud mingeid tulemusi;

B. arvestades, et olulist edasiminekut ei ole toimunud 2005. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe eelnõu osas nõukogu institutsioonilise ja poliitilise vastuseisu tõttu, ning arvestades, 
et komisjon on otsustanud institutsioonidevahelist kokkulepet käsitleva ettepaneku tagasi võtta 
ning asendada selle üleskutsega osaleda institutsioonidevahelises dialoogis, mille tulemusel 
võetaks vastu ühine käsitlusviis;

C. arvestades, et kuigi reguleerivad ametid on esmapilgul samastatavad "mikroinstitutsioonidega", 
on neil siiski Euroopa Liidu tasandil valitsemise mõistes "makromõju";

                                               
1 ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 119.
2 ELT C 285 E, 22.11.2006, lk 123.
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D. arvestades, et endiselt on vaja määratleda vähemalt reguleerivate ametite olulised struktuurilised 
omadused, kuna need on muutunud Euroopa Liidu poolt tunnustatud üleinstitutsiooniliseks 
parameetriks;

E. arvestades, et komisjon teeb ettepaneku luua institutsioonidevaheline töörühm, kes töötaks välja 
reguleerivate ametite ühise raamistiku ning määratleks Euroopa Liidu kõikide organite pädevuse 
suhetes nende ametitega;

F. arvestades, et komisjon peab koostama reguleerivate ametite horisontaalse hinnangu aastateks 
2009–2010 ning esitama parlamendile ja nõukogule võimalikult kiiresti aruande hinnangus 
tehtud järelduste kohta;

G. arvestades, et tuleb tervitada komisjoni otsust mitte teha ettepanekut uute ametite loomiseks 
seni, kuni institutsioonidevaheline töörühm ei ole oma töid lõpule viinud;

H. arvestades, et komisjon ei tohiks kõrvale kalduda 2005. aastal esitatud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe eelnõu olulistest põhimõtetest, mis puudutavad olemasolevaid reguleerivaid 
ameteid käsitlevatesse põhitekstidesse muudatuste tegemist, eesmärgiga kohandada neid uue 
käsitlusviisiga;

I. arvestades, et nende rakendusametite kohta juba kehtib ühine reguleeriv raamistik1, millele on 
usaldatud kindlaks ajavahemikuks ühenduse programmide haldamise ülesanne,

Üldised kaalutlused

1. on seisukohal, et komisjoni ettepanek on kiiduväärt algatus, ning on valmis oma esindajate 
vahendusel osalema institutsioonidevahelise töörühma töödes, aga leiab siiski, et "ühine 
käsitlusviis" on institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise perspektiivis allapoole ootusi; 
märgib, et see ei välista töörühma töö tulemusena muud tüüpi kokkulepete välja töötamist;

2. kutsub nõukogu ka eelarvepädeva institutsioonina andma töörühma töösse konstruktiivset 
panust;

3. palub nõukogul ja komisjonil luua võimalikult kiiresti ja koos parlamendiga 
institutsioonidevahelise töörühma tegevuskava, et viimane saaks alustada tööd juba 2008. aasta 
sügisel;

4. on seisukohal, et institutsioonidevahelise töörühma tegevuskava peaks muu hulgas hõlmama 
järgmisi aspekte:

– nende valdkondade määratlemine, millele tuleks komisjoni poolt 2009. aasta lõpuks 
koostatavas horisontaalses hinnangus keskenduda,

– objektiivsete kriteeriumide määramine, mis võimaldavad hinnata ametite olemasolu 
vajadust, võttes arvesse võimalikke alternatiivseid lahendusi,

                                               
1 Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste 

põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded (EÜT L 11, 
16.1.2003, lk 1).
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– ametite töö ja saavutatud tulemuste korrapärane, koordineeritud ja sidus hindamine, kaasa 
arvatud välishindamine, eelkõige tasuvusanalüüside kaudu,

– hindamine selles osas, kas ameti loomine on tulusam kui asjaomaste ülesannete täitmine 
komisjoni enda talituste poolt,

– tulude hindamine, mis võivad olla saamata jäänud põhjusel, et teatavaid ülesandeid on 
teostanud reguleerivad ametid ja mitte komisjoni talitused,

– meetmete võtmine, millega püütakse suurendada ametite läbipaistvust, eelkõige nende 
põhiliste struktuuriliste tunnuste lähendamise teel,

– ametite sõltumatuse ja nende üle kontrolli teostamise piiride kehtestamine, eelkõige selles 
osas, mis puudutab komisjoni vastutuse vormi ja ulatust nende tegevuse suhtes, võttes 
arvesse asjaolu, et komisjoni vastutuse suurus piirdub üksnes meetmetega, millega ta võib 
tegelikult mõjutada ametite kui selliste tegevust, 

– nõukogu ja komisjoni esindajate määramine ametite järelevalveorganitesse ja kandidaatide 
kuulamine pädeva parlamendikomisjoni ees,

– ametite täitevorganite, eelkõige nende direktori määramine, ning parlamendi rolli 
täpsustamine sellega seoses,

– vajadus, et ametitel oleks ühtne lähenemisviis kõnealuse eelarveaasta tegevuse esitamise 
ning eelarve- ja finantsjuhtimise aruannete suhtes,

– ühtne nõue kõikide ametite direktoritele koostada ja allkirjastada kinnitav avaldus, 
vajaduse korral reservatsioonidega,

– ühtne mudel, mida kohaldataks kõikide ametite ja muude allasutuste suhtes ning milles 
oleks selgelt eristatud:

– aastaaruanne, mis on suunatud laiale lugejaskonnale ning mis tutvustab ameti 
tegevust, tööülesandeid ja saavutusi,

– finantsaruanded ning eelarve täitmise aruanne,

– tegevusaruanne vastavalt komisjoni peadirektorite tegevusaruannetele,

– ameti direktori allkirjastatud kinnitav avaldus koos reservatsioonide või 
tähelepanekutega, millele ta peab vajalikuks eelarve täitmist kinnitava asutuse 
tähelepanu juhtida,

– põhimõtete sõnastamine selleks, et otsustada, kas ja mil määral peaksid lõivud ja maksed 
olema ametite rahastamisallikaks,

– olemasolevate ametite vajaduse kohta jooksva ülevaate esitamine ja kriteeriumide 
sätestamine määramaks kindlaks, millal on reguleeriv amet oma eesmärgi saavutanud ja 
selle võib sulgeda;
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5. avaldab kahetsust, et ELi ametite loomiseks ei ole üldist strateegiat; märgib, et uusi ameteid 
luuakse vastavalt vajadusele, mille tulemusel moodustavad sui generis asutatud reguleerivad 
ametid, rakendusametid ja muud ühenduse asutused läbipaistmatu süsteemi;

6. võtab teatavaks komisjoni seisukoha, mille kohaselt reguleerivate ametite loomine, mis toimub 
mõnikord parlamendi kaasabil, on liikmesriikide vahelise koostöö väljendus ning et selliste 
ametite tegevus seisneb koostalitlusvõimes ja pädevuse teostamises, mille usaldamine üksnes 
ELi institutsioonidele tekitaks vastuseisu tsentraliseerimise osas;

7. kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama koos parlamendiga selle nimel, et luua 
reguleerivatele ametitele tulevikus ELi tasandi valitsemises määratava rolli kohta selge, ühine ja 
sidus raamistik;

8. on seisukohal, et tuleb tagada reguleerivate ametite läbipaistvus, eelkõige nende tegevuse, teabe 
avalikustamise ja sellele juurdepääsetavuse ning nende tegevuste kavandamise ja 
aruandekohustuslikkuse osas;

9. on veendunud, et institutsioonidevahelise üksteisemõistmise saavutamiseks vajalikus "ühises 
raamistikus" tuleb pidada prioriteediks reguleerivate ametite tegevuse ratsionaliseerimist ja 
nende lisandväärtuse maksimaalset suurendamist suurema läbipaistvuse loomise, nähtava 
demokraatliku kontrolli ja tugevdatud tõhususe kaudu;

10. on seisukohal, et on hädavajalik luua ühised minimaalsed eeskirjad ja põhimõtted kõikide 
reguleerivate ametite struktuuri, tegevuse ja kontrolli kohta, sõltumata ameti laadist;

11. on seisukohal, et reguleerivate ametite tegevuses osalemine tuleb tagada sidusrühmadega 
peetavate konsultatsioonide ja dialoogide formaalse struktureerimise teel;

12. on seisukohal, et ametite struktuuriline ja talitluslik mitmekesisus tõstatab tõsiseid küsimusi 
regulatiivsete parameetrite, hea valitsemistava ja institutsioonilise lähenemise kohta 
tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise mõttes;

13. toetab asjaolu, et hea halduse põhimõtted tuleb tagada ühise käsitlusviisi abil personalivaliku 
protsesside, eelarve koostamise ja ressursside haldamise, tõhusa juhtimise ning tulemuslikkuse 
hindamise osas;

14. uurib, kas komisjoni lubadus mitte esitada ettepanekuid uute reguleerivate ametite loomise 
kohta peaks hõlmama ka praegu ootel olevat kahte ettepanekut energia- ja 
telekommunikatsioonide sektoris;

15. rõhutab vajadust luua parlamentaarne kontroll reguleerivate ametite moodustamise ja tegevuse 
üle, mis peab seisnema peamiselt:

– ametite endi aastaaruannete esitamises parlamendile,

– võimaluses kutsuda iga ameti direktor tema ametissenimetamisel pädeva 
parlamendikomisjoni ette ja

– parlamendi heakskiidu andmises ühenduse rahastatavate ametite eelarve täitmisele;
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16. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks aegsasti reguleerivate ametite horisontaalse hinnangu 
järeldused enne 2009.–2010. aastat, et institutsioonidevaheline töörühm saaks järeldusi arvesse 
võtta;

17. palub komisjonil töötada tulemuste võrdlemiseks välja võrdlusalused ning kehtestada selged 
eeskirjad asutuste volituste lõpetamiseks halbade töötulemuste korral;

18. palub presidendil ja esimeeste konverentsil tegeleda komisjoni pakutud töörühma moodustamise 
küsimusega esmajärjekorras, ning peab asjakohaseks, et parlament oleks selles töörühmas 
esindatud põhiseaduskomisjoni, eelarvekomisjoni ja kahe muu komisjoni esimeeste või 
raportööride kaudu, kes omavad reguleerivate ametite töö järelevalve osas praktilisi kogemusi;

19. kordab 2005. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõus esitatud parlamendi ja 
komisjoni nõuet, et põhiõigusakt peab sisaldama otsust ameti asukoha kohta;

Eelarvelised kaalutlused

20. kordab veel kord 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)1 punktis 47 sätestatud menetluse institutsioonidevahelisel 
tasandil kohaldamise süstemaatilise kindlustamise tähtsust, ja rõhutab vajadust tagada 
asjakohased järelmeetmed Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 13. juuli 2007. aasta 
ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta;

21. on veendunud, et kõnealuse sätte rakendamise üksikasjalik kord on möödapääsmatult vajalik; on 
seisukohal, et eespool nimetatud kord võib anda võimaluse säilitada mõned 2005. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe peatatud eelnõu tähtsamad tahud, võib-olla kombinatsioonis 
ametite raamfinantsmääruse2 mõnede muudatustega;

22. järeldab, et juhul, kui hindamisest nähtub, et detsentraliseeritud haldamise kulutasuvus ja 
tõhusus ei ole kindlustatud, ei peaks Euroopa Liit tagasi kohkuma komisjoni ülesannete 
delegeerimise trendi ümberpööramisest, ning komisjon peaks kehtestama selged eeskirjad 
detsentraliseeritud ametite volituste lõpetamiseks;

23. toetab komisjoni kavatsust mitte esitada ettepanekuid uute detsentraliseeritud ametite loomiseks 
enne hindamisprotsessi lõppu, eriti võttes arvesse kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 
piirmäärasid, mis muudaksid praegu äärmiselt raskeks mis tahes uue ühenduse asutuse 
rahastamise ilma tõsise ümberkavandamiseta;

24. peab ELi ametite tulevikuga tegeleva institutsioonidevahelise töörühma töökava põhipunktideks 
eelarve seisukohast järgmisi teemasid:

Ametite määratluse kehtestamine

25. tuletab sellega seoses meelde 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolsel kohtumisel kehtestatud "ameti" 
määratlust, kui lepiti kokku, et 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 Komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta 

asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva 
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185 (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72).
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47 rakendamise eesmärgil otsustab "ameti" määratluse see, kas kõnealune asutus loodi vastavalt 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (finantsmääruse)1 artiklile 185;

26. soovib rõhutada tähtsust, mida parlament omistab ametiteteemalisele ühiskasutuseks loodavale 
selgele ja sidusale üldterminoloogiale; tuletab meelde, et "reguleerivad ametid" on üksnes 
detsentraliseeritud asutuste alarühm;

Uued ametid – side õigusloomemenetluste ja eelarvealaste eesõiguste vahel

27. peab oluliseks arutada nii ajakava probleeme kui ka õiguslikke ja menetluslikke küsimusi, mis 
võivad kerkida juhul, kui paralleelselt õigusandja vastu võetud otsustega ei jõuta õigeaegselt 
kokkuleppele uue ameti rahastamises vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktile 47; peab sama oluliseks kaaluda mõningaid menetluslikke tagatisi, et 
kindlustada eelarvepädevate institutsioonide täielik kaasatus kõigis eelarvet mõjutavates 
küsimustes, nagu ametite ülesannete nimekirja täiendamine;

28. tuletab meelde, et juba 2005. aastal nõudis parlament enne uue ameti loomise ettepaneku 
esitamist kohustuslikku tasuvusanalüüsi, mis pidi esmajärjekorras keskenduma küsimusele, 
kas ameti loomine (sealhulgas võimalikud kulutused järelevalvele ja koordineerimisele) on 
tulusam kui asjaomaste ülesannete täitmine komisjoni enda talituste poolt ning lisaks 
küsimustele nagu ameti volitused, töömeetodid ja sõltumatus komisjonist, kuna see huvitab 
õigusandjat sageli eriliselt;

Olemasolevad ametid – järelevalve

29. rõhutab dubleerimist ja kattumist vältiva korrapärase ja koordineeritud hindamise ja kontrolli 
vajadust, et hinnata nende olemasolevate detsentraliseeritud asutuste lisandväärtust, mis ei kuulu 
enam 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 reguleerimisalasse; 
peab seda järjeks varem tehtud tööle, mille tulemusena lepiti 18. aprilli 2007. aasta 
kolmepoolsel kohtumisel vastu võetud ühenduse ametite kohta käivas ühisavalduses kokku 
hinnata korrapäraselt olemasolevaid ühenduse ameteid, keskendudes eelkõige nende tasuvusele, 
ning anda üksikasjalik seletus hindamiseks valitud ametite valikukriteeriumide kohta;

30. märgib, et korraldatav analüüs peaks andma vastused mõnedele põhilistele tasuvusküsimustele 
ja seda peaks viima läbi muu hulgas järgmiste kriteeriumide kohaselt:

– asjakohasus: mil määral vastasid ameti asutamismäärusega kehtestatud eesmärgid eelarves 
eraldatud avaliku sektori kulutuste tasemele?

– tulemuslikkus: milliseid tulemusi (mõju) on ameti tegevus andnud?

– tõhusus (tasuvus): kui ökonoomselt on eri sisendid teisendatud väljunditeks ja tulemusteks? 
Kas (eeldatavad) tulemused saavutati mõistliku hinnaga, pidades eelkõige silmas 
rakendatavat personali ja sisemist töökorraldust?

31. juhib tähelepanu asjaolule, et ametite kogumõju tõttu eelarvele peab komisjon veenvalt 
näitama, et Euroopa haldamine ametite kaudu on kõige tulusam, tõhusam ja asjakohasem 

                                               
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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võimalus Euroopa poliitiliste suundade rakendamiseks olevikus ja lähitulevikus;

Ühine üldraamistik

32. toonitab vajadust kehtestada mõningad ühised miinimumstandardid, muu hulgas seoses 
komisjoni rolli ja poliitilise vastutusega suhetes ametiga, asukohariigi antava toetusega ning 
õigeaegse ja läbipaistva otsusega ameti asukoha kohta, millele võiks viidata ametite 
asutamismäärustes;

33. tuletab meelde, et ametite tegevust peavad juhtima selged aruandekohustuse põhimõtted 
vastavalt finantsmääruse sätetele; juhib tähelepanu ametite kohustustele seoses eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlusega;

34. on lisaks seisukohal, et suurima tähtsusega on püüd määratleda mõned ametite eelarvete 
koostamise ühiseeskirjad eesmärgiga muuta läbipaistvamaks ja võrreldavamaks sellised 
eelarvenäitajad nagu ametite eelarve täitmise määr või nende tulude ja kulude eraldi 
komponendid; arvab, et ELi eelarves ametitele eraldatud toetuse üldist esitust võib olla tarvis 
kohandada uue põlvkonna ametite ülesannete ja rollijaotusega;

35. juhib tähelepanu, et vastavalt komisjoni eespool nimetatud teatises esitatud andmetele on 
reguleerivaid ameteid praegu 29, nendes on 3800 töötajat ja aastaeelarve ulatub umbes 1,1 
miljardi euroni, sealhulgas 559 miljonit eurot ühenduse panusena;

36. toonitab, et auditeerimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus peab olema 
proportsionaalne ametite kogu eelarvega; juhib erilist tähelepanu asjaolule, et kontrollikoja 
vahendid ei ole viimastel aastatel koos ametite arvuga suurenenud;

37. kordab oma soovi, mis on esitatud 22. aprilli 2008. aasta ametite eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise resolutsioonide lõikes 7, et kontrollikoda või muu sõltumatu audiitor auditeeriks 
ametite tegevustulemusi regulaarselt (ja vastavalt vajadusele); on seisukohal, et see ei peaks 
hõlmama mitte ainult finantsjuhtimise traditsioonilisi elemente ning avaliku sektori rahaliste 
vahendite nõuetele vastavat kasutamist, vaid ka haldamise tõhusust ja mõjusust ning ameti 
finantsjuhtimise hindamist;

38. on arvamusel, et kõik ametid peaksid andma koos ametikohtade loeteluga ülevaate oma 
koosseisuliste ja ajutiste töötajate arvu kohta ning riiklike ekspertide kohta, märkides samas, kas 
on toimunud muutusi võrreldes eelmise kahe aastaga;

39. juhib tähelepanu Euroopa Kontrollikoja eriaruandele nr 5/2008 ametite usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta, erilise rõhuga auditeerimisele;

40. kutsub komisjoni üles ühendama väiksemate ametite haldusülesandeid sellise kriitilise massi 
tekitamiseks, mida on vaja, et ametid vastaksid nõuetekohaselt kehtivatele 
riigihankeeeskirjadele ning finantsmäärusele ja personalieeskirjadele1;

41. julgustab komisjoni vaatama kriitiliselt läbi ametite eelarvesoove, sest enamik ametitest ei 
                                               
1 Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse 
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni 
ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.3.1968, lk. 1).
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kasuta taotletud vahendeid ära;

o

o o

42. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.
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Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2008. aasta otsus ühisdeklaratsiooni „Partnerlus Euroopa 
asjadest teavitamisel” heakskiitmise kohta (2007/2222(ACI)) – Raportöör: Jo Leinen (Ajutine 
väljaanne)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 255;

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta, mis käsitleb 
Euroopa Liidu teabe- ja kommunikatsioonipoliitika valdkonna uut koostööraamistikku1;

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegia kohta2;

– võttes arvesse oma 12. mai 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegia rakendamise kohta3;

– võttes arvesse oma 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa teabevahetuspoliitikat 
käsitleva valge raamatu kohta4;

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 25. septembri 2008. aasta otsust;

– võttes arvesse ühisdeklaratsiooni "Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel" ettepanekut;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ja artikli 43 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0372/2008),

A. arvestades, et teabevahetus on nii esindusdemokraatia kui ka osalusdemokraatia oluline 
element;

B. arvestades, et ELi demokraatia tugevus on seotud üleeuroopaliste teabevahetuse struktuuridega, 
mis ühendavad institutsioone kodanikega;

C. arvestades, et varasematest Euroopa valimistest ja rahvahääletustest saadud kogemus näitab, et 
tõenäolisemalt võtavad neist osa inimesed, kes on ELiga seotud küsimustest teadlikud ja neist 
huvitatud, ning vähem informeeritud kodanike osavõtt on vähem tõenäoline; arvestades, et 
Iirimaa rahvahääletuse järel korraldatud uuringutes leidis see veel kord kinnitust;

D. arvestades, et kommunikatsioon Euroopa Liidu teemal nõuab igal tasandil ELi institutsioonide 
ja liikmesriikide poliitilist tahet,

1. kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud ühisdeklaratsiooni "Partnerlus Euroopa asjadest 
teavitamisel" ning otsustab lisada selle deklaratsiooni oma kodukorrale; nõuab, et deklaratsioon 

                                               
1 ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 400.
2 ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 591.
3 ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 403.
4 ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 369.
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avaldataks Euroopa Liidu Teatajas;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja selle lisa nõukogule ja komisjonile.
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LISA
Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel

Eesmärgid ja põhimõtted

1. Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon pööravad erilist tähelepanu ELi asjadest 
teavitamise parandamisele, et aidata Euroopa kodanikel kasutada oma õigust osaleda 
demokraatias liidus, kus otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik, järgides pluralismi, osalemise, avatuse ja läbipaistvuse põhimõtteid.

2. Kolm institutsiooni soovivad aidata lähendada seisukohti Euroopa Liidu kui terviku 
teavitamisalaste prioriteetide küsimuses, edendada ELi lähenemisviisi lisaväärtust Euroopa 
teemasid käsitleva teavitamise puhul, hõlbustada teabe ja parimate tavade vahetamist ning 
edendada institutsioonidevahelist sünergiat kõnealuste prioriteetidega seotud teavitamises, 
samuti hõlbustada vajaduse korral nii institutsioonide kui ka liikmesriikide vahelist koostööd.

3. Kolm institutsiooni mõistavad, et Euroopa Liidu asjadest teavitamine eeldab ELi 
institutsioonide ja liikmesriikide poliitilist pühendumust ning et liikmesriigid vastutavad ise 
oma kodanike ELi asjadest teavitamise eest.

4. Kolm institutsiooni usuvad, et Euroopa asjadega seotud teavitustegevus peaks andma igaühele 
juurdepääsu õiglasele ja mitmekülgsele Euroopa Liitu käsitlevale teabele ning võimaldama 
kodanikel kasutada oma õigust avaldada oma seisukohti ja osaleda aktiivselt avalikus arutelus 
Euroopa Liidu küsimustes.

5. Kolm institutsiooni edendavad oma teavitustegevuses keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse 
austamist.

6. Kolm institutsiooni on poliitiliselt pühendunud eespool nimetatud eesmärkide saavutamisele. 
Nad julgustavad teisi ELi institutsioone ja organeid nende jõupingutusi toetama ning soovi 
korral nimetatud lähenemisviisi elluviimisele kaasa aitama.

Partnerlusel põhinev lähenemisviis

7. Kolm institutsiooni tunnistavad, kui tähtis on tegeleda ELi asjadest teavitamisega liikmesriikide 
ja ELi institutsioonide vahelise partnerluse abil, et tagada võimalikult laia avalikkuse 
asjakohasel tasandil tõhus teavitamine ja objektiivse teabe andmine.

Nad soovivad arendada välja sünergia riikide, piirkondlike ja kohalike ametivõimudega ning 
kodanikuühiskonna esindajatega.

Sel eesmärgil soovivad nad edendada partnerlusel põhinevat pragmaatilist lähenemisviisi.

8. Seoses sellega tuletavad nad meelde, kui tähtsat rolli mängib institutsioonidevaheline 
teaberühm, mis on institutsioonide jaoks kõrgetasemeliseks raamistikuks, et soodustada 
poliitilist arutelu ELiga seotud teabe ja teavitustegevuse teemal sünergia ja vastastikuse 
täiendavuse edendamiseks. Seda silmas pidades saab institutsioonidevaheline teaberühm, mille 
kaasesimeesteks on Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad ja mille 
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töösse on vaatlejatena kaasatud ka Regioonide Komitee ja Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, kokku põhimõtteliselt kaks korda aastas.

Koostööraamistik

Kolm institutsiooni kavatsevad teha koostööd järgmistele alustele tuginedes:

9. Austades iga ELi institutsiooni ja liikmesriigi individuaalset vastutust oma teavitusstrateegia ja -
prioriteetide vallas, määravad kolm institutsiooni igal aastal institutsioonidevahelise teaberühma 
raames kindlaks piiratud arvul ühiseid teavitusprioriteete.

10. Need prioriteedid tuginevad teavitusprioriteetidele, mille on kindlaks määranud ELi 
institutsioonid ja organid, järgides oma sisemenetlusi ning täiendades vajadust mööda 
liikmesriikide strateegilisi seisukohti ja jõupingutusi selles vallas ja võttes arvesse kodanike 
ootusi.

11. Kolm institutsiooni ja liikmesriigid püüavad edendada asjakohast toetust kindlaksmääratud 
prioriteetidest teavitamisele.

12. Liikmesriikides ja ELi institutsioonides teavitamise eest vastutavad talitused peaksid omavahel 
koostööd tegema, et tagada ühiste teavitusprioriteetide ning ELi asjadest teavitamisega seotud 
muude tegevuste edukas elluviimine, tuginedes vajaduse korral asjakohasele halduskorrale.

13. Institutsioonidel ja liikmesriikidel soovitatakse vahetada teavet muude ELiga seotud 
teavitustegevuste teemal, eelkõige institutsioonide ja organite kavandatud valdkondlike 
teavitustegevuste osas, kui nende tulemuseks on teavituskampaaniad liikmesriikides.

14. Komisjonil palutakse anda iga aasta alguses teistele ELi institutsioonidele aru eelmisel aastal 
ühiste teavitusprioriteetide rakendamisel tehtud peamiste edusammude kohta.

15. Käesolevale poliitilisele deklaratsioonile kirjutati alla [kuupäev].
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Euroopa Parlamendi 17. mai 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 
institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta (2006/2028(ACI)) – Raportöör: Sérgio Sousa Pinto

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 272;

– võttes arvesse 6. mail 1999. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja 
eelarvedistsipliini kohta1, eriti selle punkti 26;

– võttes arvesse oma 8. juuni 2005. aasta resolutsiooni laienenud liidu poliitiliste väljakutsete 
ja eelarvevahendite (2007–2013) kohta2;

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni, mis käsitleb 
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini 
kohta3;

– võttes arvesse oma 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 
finantsperspektiivi ja institutsioonidevahelise kokkuleppe (2007–2013) uuendamist käsitleva 
seisukoha kohta4;

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti "Ettepanek uuendada eelarvedistsipliini ja 
eelarvemenetluse tõhustamist käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet" 
(KOM(2004)0498);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti "Panus institutsioonidevahelistesse 
läbirääkimistesse, mis käsitlevad ettepanekut, millega uuendatakse institutsioonidevahelist 
kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta"(KOM(2006)0075);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti "Läbivaadatud ettepanek: Eelarvemenetluse 
parandamist ja eelarvedistsipliini käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 
uuendamine"(KOM(2006)0036);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga "Ehitades 
meie ühist tulevikku: laienenud liidu poliitikaväljakutsed ja eelarvevahendid 2007–2013" 
(KOM(2004)0101), komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
"Finantsperspektiiv 2007–2013" (KOM(2004)0487) ning komisjoni töödokumenti 
pealkirjaga "Tehnilised kohandused komisjoni ettepanekule mitmeaastase finantsraamistiku 
2007–2013 kohta" (SEC(2005)0494);

                                               
1 EÜT C 172, 18.06.1999, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsusega 2005/708/EÜ (ELT L 269, 14.10.2005, lk 24).
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0224.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0453.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0010.
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– võttes arvesse 18. oktoobril 2005. aastal vastuvõetud ühisdeklaratsiooni, mis käsitleb 
suuniseid õigusloomealaste ettepanekute kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga 
aastateks 2007–2013;

– võttes arvesse 15.–16. detsembril 2005 kokkutulnud Euroopa Ülemkogu järeldusi (... 
15915/05, CADREFIN 268);

– võttes arvesse 23. jaanuari 2006. aasta, 21. veebruari 2006. aasta, 21. märtsi 2006. aasta ja 4. 
aprilli 2006. aasta kolmepoolseid kohtumisi;

– võttes arvesse käesolevale otsusele lisatud institutsioonidevahelise kokkuleppe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimise kohta eelnõud;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ning VI lisa IV jaotise punkte 1 ja 2 ning XVIII 
jaotise punkti 4;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja väliskomisjoni, arengukomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0150/2006);

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0144/2006),

A. arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on lõpetanud läbirääkimised uue 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta ajavahemikuks 2007–2013 (edaspidi "kokkuleppe eelnõu");

B. arvestades, et vastavalt 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 
algatas komisjon uue finantsperspektiivi ja uue institutsioonidevahelise kokkuleppe 
koostamise protsessi, esitades ettepanekud 10. veebruaril ja 14. juulil 2004;

C. arvestades, et pärast seda, kui Euroopa Parlament võttis 8. juunil 2005 vastu läbirääkimiste 
seisukoha ja liikmesriigid 2005. aasta detsembris kokkuleppele jõudsid, esitas komisjon 
läbivaadatud ettepaneku uue institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta ning tehnilised 
dokumendid Euroopa Ülemkogu järelduste mõju kohta, võimaldades õiglasel alusel 
läbirääkimisi alustada;

D. arvestades, et Euroopa Parlament oli kindlalt otsustanud saavutada tasakaalustatud 
mitmeaastase finantsraamistiku, mis sisaldaks piisavaid vahendeid järgnevate aastate 
poliitiliste nõudmiste jaoks ning asjakohaseid vahendeid ja reforme rakendamise 
parandamiseks;

E. arvestades, et mitmeaastaste programmide täismahus rakendamine sõltub 
institutsioonidevahelise kokkuleppe ja finantsraamistiku täpselt ajastatud sõlmimisest;

F. arvestades, et Euroopa Parlament oli ainus institutsioon, mis kujundas välja üldise strateegia 
ning sooritas täieliku ja põhjaliku vajaduste analüüsi poliitiliste prioriteetide 
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kindlakstegemiseks, erinevalt nõukogu lähenemisest, mis põhineb ülemmääradel ja 
protsentidel;

G. arvestades, et eelarvekomisjon annab kokkuleppe eelnõus esitatud poliitilistele ja 
finantsvalikutele positiivse hinnangu;

H. arvestades, et kokkuleppe eelnõus ei tõstatata Euroopa Liidu esmase õigusega 
kokkusobimatuse probleeme ning selles on täielikult arvesse võetud Euroopa Parlamendi 
eesõigusi eelarve osas;

I. arvestades, et kokkuleppe eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Parlamendi kodukorra ühegi 
aspektiga; arvestades, et siiski võib tõstatada küsimuse, kas ei oleks mõistlik teha 
kodukorras, eelkõige selle IV lisas mõningaid muudatusi, et Euroopa Parlament saaks 
parimal võimalikul viisil osaleda kokkuleppe eelnõu kohastes erimenetlustes; arvestades, et 
eelkõige kehtib see järgmiste menetluste puhul:

– valitsemissektori eelarve ülemäärase puudujäägi korrigeerimised,

– finantsraamistiku läbivaatamine,

– hädaabireservi kasutamine,

– Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutamine,

– paindlikkusinstrumendi kasutamine,

– Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi kasutamine,

– laienemisest tulenevate ülesannete täitmisega seotud finantsraamistiku 
korrigeerimine,

1. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on finantsperspektiivi kasutamise ajal esimest korda 
rohkem kui kaheksa kuu jooksul pidanud arutelusid selleks otstarbeks moodustatud ajutises 
komisjonis ja võtnud vastu kolmel sambal põhineva üldise läbirääkimiste seisukoha, mille 
eesmärk on: 

– ühildada poliitilisi prioriteete ja rahalisi vajadusi;

– kaasajastada eelarve struktuuri;

– parandada ELi eelarve täitmise kvaliteeti;

2. tuletab meelde, et Euroopa Parlament lükkas tagasi Euroopa Ülemkogu 2005. aasta 
detsembri järeldused nende praegusel kujul, leides, et need ei anna ELile kvantitatiivseid ja 
kvalitatiivseid vahendeid tulevaste ülesannetega toimetulekuks, ning kutsus nõukogu üles 
saavutama tõelist mandaati Euroopa Parlamendiga läbirääkimiste pidamiseks;
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3. tuletab meelde Euroopa Parlamendi rahulolematust Euroopa Ülemkogus kokkuleppe 
saavutamise viisiga, kus läbirääkimiste keskpunkti kerkisid liikmesriikide üksikud huvid, 
mitte ühised Euroopa tasandi eesmärgid;

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament on mitmel korral väljendanud valmisolekut 
alustada nõukoguga konstruktiivseid läbirääkimisi kummagi poole seisukohtade üle, et 
jõuda kokkuleppele, mis põhineks vastuvõetavatel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel 
muudatustel realistlikus ajalises raamistuses;

5. arvab, et kokkulepe, mille kolm institutsiooni 4. aprillil 2006. aastal sõlmisid, oli ainus 
võimalik kompromiss, mille Euroopa Parlament võis läbirääkimistel mitmeaastase eelarve 
üle saavutada, et tagada ELi õiguse järjepidevus, kindlustada ELi rahaliste vahendite 
usaldusväärne finantshaldus ning säilitada järgneval perioodil parlamendi õigusloome- ja 
eelarvealased volitused;

6. väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu otsuse üle paluda komisjonil koostada täielik ja 
laiaulatuslik ülevaade ELi kulutuste ja ressursside kõikide aspektide kohta; kinnitab, et 
Euroopa Parlament kavatseb nõukogu eelarvepartnerina selle ülevaate koostamises osaleda, 
et jõuda kokkuleppele uue, tervikliku finantssüsteemi osas, mis on õiglane, paindlik, 
edumeelne ja läbipaistev ning mis annab liidule vahendi liidu püüdluste kokkusobitamiseks 
omavahendite, mitte liikmesriikide osamaksudega;

7. tervitab sõlmitud kokkulepet, eriti Euroopa Parlamendi läbirääkimisteseisukoha kolme 
samba raames saavutatud edu:

Ühildada poliitilisi prioriteete ja rahalisi vajadusi:

– suurendades 4 miljardi euro võrra vahendeid, mis on ette nähtud Euroopa Ülemkogu 
2005. aasta detsembri kohtumisel kooskõlastatud poliitiliste meetmete jaoks, 
kusjuures see summa tuleks eraldada otse rubriikidesse 1a, 1b, 2, 3b ja 4 kuuluvatele 
programmidele;

– suurendades oluliselt EIP 2,5 miljardi euro suurust reservi, mis tehakse 
liikmesriikidele kättesaadavaks EIP ja ELi eelarve uue kaasrahastamiskava alusel, et 
suurendada ELi eelarve võimendavat mõju teadus- ja arendustegevusele, 
üleeuroopalistele võrkudele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, 
kokku kuni 60 miljardi euroni;

– rahastades selliseid programmiväliseid vajadusi nagu hädaabireserv (1,5 miljardit 
eurot) ja Euroopa Liidu solidaarsusfond (kuni 7 miljardit eurot) väljaspool 
finantsraamistikku, taotledes vajaduse korral liikmesriikidelt täiendavaid vahendeid;

– rahastades Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (kuni 3,5 miljonit eurot), 
taaskasutades tühistatud assigneeringuid väljaspool finantsraamistikku;

Parandada eelarve struktuuri paindlikkuse suurendamise teel:
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– säilitades paindlikkusele ette nähtud üldise 1,4 miljardi euro suuruse summa 
nimetatud ajavahemiku jooksul, mida kasutamise korral rahastatakse liikmesriikidelt 
taotletavate täiendavate vahenditega, koos võimalusega aastane summa (200 miljonit 
eurot) kasutamata jäämise korral üle kanda kahele järgnevale aastale ning uue 
võimalusega kasutada vahendit samade vajaduste tarbeks rohkem kui ühe aasta 
jooksul;

– võimaluse tagamisega Euroopa Parlamendi vastvalitud koosseisule anda hinnang 
institutsioonidevahelise kokkuleppe ja finantsraamistiku toimimisele 2009. aasta 
lõpuks, võttes aluseks aruande, mille komisjon ühepoolselt kohustus esitama, ning 
millele võidakse vajadusel lisada ettepanekud;

Parandada ELi rahastamise kvaliteeti ja säilitada parlamendi õigused:

– lisades muudetud finantsmäärusesse proportsionaalsuse ja kasutajasõbralikkuse 
põhimõtte, liikmesriikide vastutuse halduskoostöös parema sisekontrolli 
saavutamiseks ELi rahastamise üle, vajaduse kehtestada 
kaasfinantseerimismehhanism EIPga, et suurendada ELi poliitika võimendavat mõju, 
Euroopa Parlamendi osalemise rahastamiskavas ja uute asutuste rahastamisel, ilma et 
see piiraks rakenduskavasid;

– Euroopa Parlamendi täieliku osalemisega ulatuslikus läbivaatamises, Euroopa 
Parlamendi suurema osalemisega ÜVJP otsustamisprotsessis ja demokraatliku 
järelevalve suurendamisega välistegevuses;

8. on siiski teadlik, et hulk puudujääke on jäänud läbirääkimiste käigus seni lahendamata; on 
seisukohal, et nende puudujääkidega tuleks tegelda ajavahemiku 2008–2009 läbivaatamise 
käigus ning võimaluse korral iga-aastaste eelarvemenetluste käigus; juhib tähelepanu 
asjaolule, et eriti omavahendite süsteemi, samuti kulude poolt tuleb kiiresti reformida, et 
vältida samasuguseid valusaid liikmesriikidevahelise kauplemise kogemusi järgmise 
finantsraamistiku puhul; 

9. kinnitab oma seisukohta, et kõik tulevased finantsraamistikud tuleks kehtestada viieks 
aastaks, mis vastab Euroopa Parlamendi ja komisjoni ametiajale;

10. meenutab, et Euroopa Parlamendi seisukoht eespool mainitud 8. juuni 2005. aasta 
resolutsioonis on eesmärk, mis tagaks rahastamise optimaalse taseme ja edasised reformid, 
et Euroopa Liidu püüdlusi saavutada;

11. tuletab meelde, et on vaja kehtestada kindel üleminekukord juhuks, kui põhiseaduse leping 
jõustub enne uue finantsraamistiku kehtivuse lõppemist; 

12. eeldab, et järgmises institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatavad reformid avaldavad 
kiiresti mõju eelarve kvalitatiivsele täitmisele, kaasa arvatud halduskoormuse vähendamine 
ja märgatav mõju Euroopa Liidu kodanike jaoks, hõlbustades nende juurdepääsu ELi 
rahastamisele;

13. kiidab uue institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvealase ja finantsmõju heaks;
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14. rõhutab, et erikomisjonide arvamused olid läbirääkimistel kasulikuks toeks; on seisukohal, 
et institutsioonidevaheline kokkulepe on kokkulepitud kujul kvalitatiivses või kvantitatiivses 
mõttes suunatud suuremale osale erikomisjonide poolt esitatud taotlustest;

15. kiidab käesolevale otsusele lisatud kokkuleppe eelnõu teksti heaks;

16. palub pädeval parlamendikomisjonil uurida, millises ulatuses oleks asjakohane muuta 
kodukorda, eelkõige selle IV lisa, et Euroopa Parlament saaks parimal võimalikul viisil 
osaleda kokkuleppe eelnõu kohastes erimenetlustes;

17. teeb Euroopa Parlamendi presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamiseks 
nõukogule ja komisjonile.
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LISA

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE
EUROOPA PARLAMENDI,

NÕUKOGU JA KOMISJONI VAHEL
EELARVEDISTSIPLIINI JA USALDUSVÄÄRSE

FINANTSJUHTIMISE KOHTA

EUROOPA PARLAMENT, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA ÜHENDUSTE
KOMISJON,

edaspidi "institutsioonid",

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

1. Käesoleva kokkuleppe eesmärk on rakendada eelarvedistsipliini, parandada iga-aastase 
eelarvemenetluse toimimist ja institutsioonidevahelist koostööd eelarveküsimustes ning 
tagada usaldusväärne finantsjuhtimine.

2. Käesoleva kokkuleppe raames hõlmab eelarvedistsipliin kõiki kulusid. Eelarvedistsipliin on 
kõigi institutsioonide jaoks siduv kogu käesoleva lepingu kehtivusaja jooksul.

3. Käesolev kokkulepe ei muuda institutsioonide vastavat eelarvepädevust, mis on sätestatud 
asutamislepingutes. Seal, kus käesolevale punktile viidatakse, langetab nõukogu oma 
otsused kvalifitseeritud häälteenamusega ja Euroopa Parlament oma otsused oma liikmete 
häälteenamuse ja kolme viiendikuga antud häältest, seda vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu (edaspidi "EÜ asutamisleping") artikli 272 lõike 9 viiendale lõigule.

4. Kui kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku aastateks 2007-2013 (edaspidi 
"finantsraamistik") jooksul tehakse põhilepingutes muudatus, mis mõjutab eelarvet, tehakse 
vastavalt vajalikud kohandused.

5. Käesolevat kokkulepet võib muuta üksnes kõikide institutsioonide nõusolekul. 
Finantsraamistikus tehakse muudatusi käesolevas kokkuleppes selleks otstarbeks sätestatud 
menetluste kohaselt.

6. Käesolev kokkulepe on kolmeosaline:

– I osa sisaldab finantsraamistiku mõistet ja rakendussätteid ning kehtib selle 
finantsraamistiku kestuse vältel,

– II osas käsitletakse eelarvemenetluse käigus toimuva institutsioonidevahelise 
koostöö parandamist,

– III osa sisaldab ELi vahendite usaldusväärse finantsjuhtimisega seotud sätteid.
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7. Juhul kui komisjon peab seda vajalikuks ja igal juhul samal ajal, kui ta punkti 30 kohaselt 
esitab uue finantsraamistiku ettepaneku, esitab komisjon käesoleva kokkuleppe kohaldamist 
käsitleva aruande ja lisab sellele vajadusel muudatusettepanekud.

8. Käesolev kokkulepe jõustub 1. jaanuaril 2007 ja see asendab:

– 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini 
kohta,1

– 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, 
millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet 
eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta.2

I OSA – FINANTSRAAMISTIK:
MÕISTE JA RAKENDUSSÄTTED

A. Finantsraamistiku sisu ja rakendusala

9. Finantsraamistik on esitatud I lisas. See kujutab endast institutsioonidevahelise 
eelarvedistsipliini lähteraamistikku.

10. Finantsraamistiku eesmärk on tagada, et keskpika ajavahemiku jooksul muutuvad Euroopa 
Liidu kulutused üldiste liikide lõikes korrapäraselt ja omavahendite piires.

11. Finantsraamistikus kehtestatakse igaks aastaks vahemikul 2007 kuni 2013 ja iga rubriigi või 
alamrubriigi kohta kulutuste summa kulukohustuste assigneeringutena. Kulutuste iga-
aastased üldsummad on samuti esitatud nii kulukohustuste assigneeringute kui ka maksete 
assigneeringutena. 

Kõik need summad on väljendatud 2004. aasta hindades.

Finantsraamistikus ei võeta arvesse eelarvepunkte, mida rahastatakse sihtotstarbelistest 
tuludest Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava 25. juuni 2002. aasta 
finantsmääruse3, edaspidi "finantsmäärus", artikli 18 tähenduses.

Euroopa Liidu üldeelarvesse lülitamata toiminguid ja ühenduse omavahendite eri 
kategooriate eeldatavat muutumist käsitlev teave on soovituslikult esitatud eraldi tabelites. 
Seda teavet ajakohastatakse igal aastal koos finantsraamistiku tehnilise kohandamisega.

12. Institutsioonid võtavad teadmiseks, et iga finantsraamistikus esitatud absoluutsumma 
kujutab endast Euroopa Liidu üldeelarve kohaste kulutuste aastast ülemmäära. Ilma et see 

                                               
1 EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1.
2 EÜT C 283, 20.11.2002, lk 1.
3 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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piiraks nende ülemmäärade muutmist käesoleva kokkuleppe sätete kohaselt, kohustuvad 
institutsioonid kasutama oma vastavat pädevust nii, et eri aastastest kulutuste ülemmääradest 
peetaks kinni iga eelarvemenetluse käigus ja asjakohase aasta eelarve täitmisel.

13. Käesoleva kokkuleppe sõlmimisega lepivad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid kokku, 
et kogu finantsraamistiku kehtivusaja jooksul nõustuvad nad finantsraamistikus sätestatud 
ülemmäärade piires koostatud eelarvetest tulenevate mittekohustuslike kulude suurendamise 
määradega. 

Finantsjuhtimise usaldusväärsuse kindlustamiseks tagavad institutsioonid eelarvemenetluse 
käigus ja eelarve vastuvõtmise ajal nii palju kui võimalik, et eri rubriikide ülemmäärade 
piires jäetakse piisav varu, välja arvatud finantsraamistiku alamrubriigi 1B "Ühtekuuluvus 
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks" puhul.

14. Ühtegi kaasotsustamismenetluse raames Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõetud 
õigusakti ega ühtegi nõukogu vastuvõetud õigusakti, millega kaasneb eelarves kasutada 
olevate assigneeringute või punkti 12 kohaselt finantsraamistikus kasutada olevate 
assigneeringute ületamine, ei või rahaliselt rakendada enne eelarve muutmist asjakohases 
korras ja vajaduse korral finantsraamistiku nõuetekohast läbivaatamist asjakohases korras.

15. Ühegi finantsraamistikuga hõlmatud aasta puhul ei tohi vajalike maksete assigneeringute 
üldsumma pärast iga-aastast kohandamist ja muid kohandusi või muudatusi arvesse võttes 
olla selline, et tagajärjeks on omavahendite nõutav määr, mis ületab omavahendite 
ülemmäära.

Vajaduse korral otsustavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid punkti 3 kohaselt 
vähendada finantsraamistikus seatud ülemmäärasid, et tagada omavahendite ülemmäära 
järgimine.

B. Finantsraamistiku iga-aastane kohandamine

Tehniline kohandamine

16. Igal aastal teeb komisjon enne n+1 aasta eelarvemenetlust finantsraamistikku järgmised 
tehnilised kohandused:

a) hindab n+1 aasta hindades ümber ülemmäärad ja kulukohustuste assigneeringute ja 
maksete assigneeringute üldsummad;

b) arvutab omavahendite ülemmäära piiresse jääva kasutada oleva varu.

Komisjon teeb need tehnilised kohandused, tuginedes 2% suurusele aastadeflaatorile. 

Selliste tehniliste kohanduste tulemused ja nende aluseks olevad majandusprognoosid 
edastatakse mõlemale eelarvepädevale institutsioonile.
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Asjakohase aasta suhtes täiendavaid tehnilisi kohandusi kõnealuse aasta jooksul või siis 
järgnevatel aastatel tagantjärele ei tehta.

17. 2011. aastaks tehtavate tehniliste kohanduste käigus, kui selgub, et mistahes liikmesriigi 
2007.–2009. aasta summeeritud SKP erineb käesoleva kokkuleppe koostamise ajal 
prognoositud summeeritud SKPst rohkem kui +/- 5%, kohandab komisjon asjaomasele 
liikmesriigile selleks ajavahemikuks eraldatud summasid ühtekuuluvuse toetamiseks 
ettenähtud vahenditest. Nimetatud kohanduste kas positiivne või negatiivne summaarne 
netomõju ei tohi ületada 3 miljardit eurot. Kui netomõju on positiivne, on täiendavad 
vahendid piiratud alakulutamise summaga võrrelduna alamrubriigi 1B ülemmääraga 
aastateks 2007–2010. Nõutavad kohandused jaotatakse võrdsetes osades aastate 2011–2013 
vahel ja vastavalt muudetakse ka asjakohased ülemmäärad.

Rakendamisega seotud kohandused

18. Mõlemale eelarvepädevale institutsioonile finantsraamistiku tehnilistest kohandustest 
teatamisel esitab komisjon ettepanekud makseteks ettenähtud assigneeringute üldsumma 
kohandamiseks, mida ta peab vajalikuks rakendamisest lähtuvalt, et tagada 
kulukohustustega seotud assigneeringute suhtes korrapärane areng. Euroopa Parlament ja 
nõukogu otsustavad nende ettepanekute üle enne n aasta 1. maid punkti 3 kohaselt.

Pärast 2013. aastat maksete assigneeringute prognooside ajakohastamine

19. 2010. aastal kohandab komisjon prognoose maksete assigneeringuteks pärast 2013. aastat. 
Seejuures arvestatakse eelarvete tegelikku täitmist kulukohustuste assigneeringute ja 
maksete assigneeringute osas ning eelarve täitmise prognoose. Arvesse võetakse ka eeskirju, 
mis on kehtestatud selleks, et tagada maksete assigneeringute korrapärane kujunemine 
võrreldes kulukohustuste assigneeringutega, samuti Euroopa Liidu rahvamajanduse 
kogutulu (RKT) kasvuprognoose.

Ülemäärase eelarvepuudujäägiga seonduvad kohandused

20. Juhul, kui ülemäärase eelarve puudujäägi puhuks kehtestatud menetluse tulemusena 
ühtekuuluvusfondi eelarveliste kulukohustuste täitmise peatamine lõpetatakse, otsustab 
nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pidades kinni asjakohasest põhiaktist, kas kanda 
peatatud kulukohustused üle järgmistesse aastatesse. Aastaks n ette nähtud kulukohustusi ei 
saa üle kanda kaugemale kui aastasse n+2.

C. Finantsraamistiku muutmine

21. Lisaks korralistele tehnilistele kohandustele ja rakendustingimustest tulenevatele 
kohandustele võidakse finantsraamistikku ettenägemata asjaoludel muuta komisjoni 
ettepaneku põhjal, pidades seejuures kinni omavahendite ülemmäärast.

22. Üldjuhul tuleb kõik punkti 21 kohased muutmisettepanekud esitada ja vastu võtta enne 
asjakohase aasta või esimese asjakohase aasta eelarvemenetluse algust.
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Finantsraamistiku muutmise kuni 0,03% ulatuses Euroopa Liidu RKTst ettenägemata kulude 
varu piires otsustavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid ühiselt punkti 3 kohaselt.

Finantsraamistiku muutmise üle 0,03% ulatuses Euroopa Liidu RKTst ettenägemata kulude 
varu piires otsustavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid ühiselt, kusjuures nõukogu 
otsus peab olema ühehäälne.

23. Ilma et see piiraks punkti 40 kohaldamist, uurivad institutsioonid võimalusi muudetava 
rubriigiga hõlmatud programmide vahel kulud ümber jaotada, pidades eeskätt silmas 
assigneeringute eeldatavat alakasutamist. Eesmärgiks on, et oluline osa nii 
absoluutsuurusena kui ka protsendimäärana uutest kavandatud kuludest saavutataks rubriigi 
kehtiva ülemmäära piires.

Institutsioonid uurivad ka võimalusi tasaarvestada ühe rubriigi ülemmäära mistahes 
suurendamine mõne teise rubriigi ülemmäära vähendamise abil.

Finantsraamistikus esitatud kohustuslike kulude muutmine ei tohi põhjustada 
mittekohustuslikeks kuludeks ettenähtud summa vähenemist.

Iga muudatuse puhul peab säilima asjakohane suhe kulukohustuste ja maksete vahel.

D. Finantsraamistiku kohandamist või muutmist
käsitleva ühise otsuse puudumise tagajärjed

24. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei lepi kokku komisjoni poolt välja pakutud 
finantsraamistiku kohanduse või muudatuse suhtes, kehtivad varem kehtestatud 

summad pärast iga-aastast tehnilist kohandust ka edaspidi asjakohase aasta kulude 
ülemmääradena.

E. Hädaabireserv

25. Hädaabireserv on ette nähtud kiireks reageerimiseks kolmandate riikide erilistele 
abivajadustele selliste sündmuste järel, mida eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette 
näha, eelkõige humanitaaroperatsioonide läbiviimiseks, aga vastava olukorra kujunedes ka 
tsiviilkriisiohjeks
ja -kaitseks. Finantsraamistiku kehtivuse ajal on hädaabireserviks igal aastal ette nähtud 
kindel summa suurusega 221 miljonit eurot püsihindades. 

Hädaabireserv lisatakse Euroopa Liidu üldeelarvesse reservina. Vastavad kulukohustuste 
assigneeringud kantakse vajadusel eelarvesse I lisas toodud ülemmääradest suuremana.

Kui komisjon peab vajalikuks hädaabireservi kasutada, esitab ta mõlemale eelarvepädevale 
institutsioonile ettepaneku hädaabireservist vastavatele eelarveridadele ülekande tegemiseks.

Igale komisjoni hädaabireservi kasutamise ettepanekule peab aga eelnema assigneeringute 
ümberjaotamise võimaluste uurimine.
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Samaaegselt ülekandeettepaneku tegemisega algatab komisjon kolmepoolse menetluse, 
vajaduse korral lihtsustatud kujul, eesmärgiga saada mõlemalt eelarvepädevalt 
institutsioonilt nõusolek hädaabireservi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa suuruse 
osas. Ülekanded tehakse kooskõlas finantsmääruse artikliga 26.

F. Euroopa Liidu Solidaarsusfond

26. Euroopa Liidu Solidaarsusfond on vastavalt asjaomasele alusaktile nähtud ette 
kiireloomulise finantsabi andmiseks katastroofide korral, mis leiavad aset liikmesriigi või 
kandidaatriigi territooriumil. Solidaarsusfondi jaoks kasutada olevate summade ülempiiriks 
on 1 miljard eurot aastas (jooksevhindades). Iga aasta 1. oktoobril jääb enne aasta lõppu 
tekkivate vajaduste rahuldamiseks kasutada vähemalt veerand aastasummast. Eelarvesse 
kandmata iga-aastast summat ei saa kanda üle järgnevatele aastatele.

Erandjuhtudel ning juhul, kui solidaarsusfondi olemasolevatest rahalistest vahenditest 
katastroofi toimumise aastal ei piisa asjaomase alusaktiga määratletud abi andmiseks sellises 
suuruses, nagu eelarvepädev asutus vajalikuks peab, võib komisjon teha ettepaneku vahe 
rahastamiseks järgmisel aastal kasutada olevatest vahenditest. Solidaarsusfondi iga-aastane 
eelarvemaht ei tohi mingil juhul ületada 1 miljardit eurot.

Kui asjakohases alusaktis toodud solidaarsusfondi kasutamise tingimused on täidetud, teeb 
komisjon ettepaneku selle kasutuselevõtmiseks. Kui assigneeringuid on võimalik ümber 
jaotada selles rubriigis, kus on vajalikud täiendavad kulud, arvestab komisjon seda 
asjaomase eelarvevahendi teel vajaliku ettepaneku tegemise käigus vastavalt 
finantsmäärusele. Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise otsuse langetavad mõlemad 
eelarvepädevad institutsioonid ühiselt punkti 3 kohaselt.

Vastavad kulukohustuste assigneeringud kantakse vajadusel eelarvesse I lisas toodud 
asjaomaste rubriikide ülemmääradest suuremana.

Samaaegselt solidaarsusfondi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega algatab komisjon 
kolmepoolse menetluse, vajaduse korral lihtsustatud kujul, eesmärgiga saada mõlemalt 
eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek solidaarsusfondi kasutamise vajaduse ja vajaliku 
summa suuruse osas.

G. Paindlikkusinstrument

27. Paindlikkusinstrumendi aastane ülemmäär on 200 miljonit eurot aastas (jooksevhindades) ja 
selle eesmärk on teataval eelarveaastal ja esitatud summa piires rahastada selgelt 
määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

Iga-aastasest summast kasutamata jäänud osa võib kanda üle kuni aastani n+2. 
Paindlikkusinstrumendi rakendamise puhul võetakse kõigepealt kasutusele ülekantud 
summad, alustades kõige varasemast. See osa n aasta summast, mida ei kasutata ära aastal 
n+2, tühistatakse.

Komisjon teeb paindlikkusinstrumendi kasutamise ettepaneku pärast seda, kui ta on uurinud 
kõiki võimalusi jaotada assigneeringud ümber lisakulutusi eeldava rubriigi piires.
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Ettepanekus käsitletakse paindlikkusinstrumendi kasutamise põhimõtteid ja määratakse 
kindlaks kaetavad vajadused ja assigneeringute summa. Asjakohase eelarveaastaga seotud 
ettepaneku võib esitada eelarvemenetluse käigus. Komisjoni ettepanekut võetakse arvesse 
esialgses eelarveprojektis või lisatakse see finantsmääruse kohaselt vastavale eelarvet 
käsitlevale õigusaktile.

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise otsuse langetavad mõlemad eelarvepädevad 
institutsioonid ühiselt punkti 3 kohaselt. Kokkuleppele jõutakse II lisa C osas sätestatud 
lepitusmenetluse teel.

H. Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fond

28. Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi eesmärk on osutada täiendavat abi 
töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduse strukturaalsete muutuste tagajärgede tõttu, 
aidates neil uuesti integreeruda tööturule.

Fond ei või ületada iga-aastast maksimaalset summat 500 miljonit eurot (jooksevhindades), 
mille võib eraldada varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või 
kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata 
seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1B seotud assigneeringuid.

Assigneeringud kirjendatakse tavapärase eelarvemenetluse teel reservina Euroopa Liidu 
üldeelarvesse nii pea, kui komisjon on teinud kindlaks teise lõigu kohaselt määratletud 
piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused. 

Kui asjaomases alusaktis toodud fondi kasutamise tingimused on täidetud, teeb komisjon 
ettepaneku selle kasutuselevõtmiseks. Fondi kasutuselevõtmise otsuse langetavad mõlemad 
eelarvepädevad institutsioonid ühiselt punkti 3 kohaselt.

Samaaegselt fondi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega algatab komisjon kolmepoolse 
menetluse, vajaduse korral lihtsustatud kujul, eesmärgiga saada mõlemalt eelarvepädevalt 
institutsioonilt nõusolek fondi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa suuruse osas, ning 
esitab eelarvepädevatele institutsioonile ettepaneku ülekande tegemiseks asjakohastele 
eelarveridadele.

Fondiga seotud ülekanded tehakse kooskõlas finantsmääruse artikli 24 lõikega 4.

Vastavad kulukohustuste assigneeringud kantakse eelarve asjaomastesse rubriikidesse, 
vajadusel I lisas toodud ülemmääradest suuremana.

I. Finantsraamistiku kohandamine laienemise korraldamiseks

29. Kui finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemikul ühinevad Euroopa Liiduga uued 
liikmesriigid, kohandavad Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt komisjoni ettepaneku 
põhjal ja punkti 3 kohaselt finantsraamistikku, et võtta arvesse ühinemisläbirääkimiste 
tulemustest tingitud kulutusi.
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J. Finantsraamistiku kestus ja 
finantsraamistiku puudumise tagajärjed

30. Enne 1. juulit 2011 esitab komisjon ettepanekud uue keskpika tähtajaga finantsraamistiku 
vastuvõtmiseks.

Kui mõlemad eelarvepädevad institutsioonid ei jõua uue finantsraamistiku suhtes 
kokkuleppele ja kui üks institutsioonidest ei lõpeta selgesõnaliselt kehtivat 
finantsraamistikku, kohandatakse kehtiva finantsraamistikuga hõlmatud viimase aasta 
ülemmäärasid kooskõlas punktiga 16 selliselt, et 2013. aasta ülemmäärad jäävad kehtima 
püsihindades väljendatuna. Kui Euroopa Liiduga ühinevad pärast 2013. aastat uued 
liikmesriigid ja kui seda vajalikuks peetakse, tehakse laiendatud finantsraamistikus 
ühinemisläbirääkimiste tulemuste arvesse võtmiseks vajalikud kohandused.

II OSA – INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ
PARANDAMINE EELARVEMENETLUSE KÄIGUS

A. Institutsioonidevaheline koostöömenetlus

31. Institutsioonid lepivad kokku eelarveküsimusi käsitleva institutsioonidevahelise koostöö 
menetluse sisseseadmises. Selle koostöö üksikasjad on sätestatud II lisas.

B. Eelarve koostamine

32. Komisjon esitab igal aastal esialgse eelarveprojekti, milles on näidatud ühenduse tegelikud 
rahastamisvajadused.

Seejuures võtab ta arvesse:

a) liikmesriikide prognoose seoses struktuurifondidega,

b) assigneeringute kasutamise võimalusi, püüdes hoida kindlat suhet kulukohustustega 
seotud assigneeringute ja makseteks ettenähtud assigneeringute vahel,

c) võimalusi algatada uusi tegevussuundi katseprojektide ja/või uute 
ettevalmistusmeetmete kaudu või jätkata lõpulejõudvaid mitmeaastasi meetmeid, 
olles eelnevalt hinnanud, kas finantsmääruse artikli 49 tähenduses on põhiõigusakti 
vastuvõtmise eeldused olemas (põhiõigusakti mõiste, põhiõigusakti vajalikkus 
rakendamisel ja erandite tegemisel),

d) vajadust tagada, et kõik muutused kuludes eelmise aastaga võrreldes toimuvad 
eelarvedistsipliini nõuete kohaselt.

Esialgsele eelarveprojektile lisatakse meetmete ülevaade, mis sisaldab finantsmääruse artikli 
27 lõike 3 ja artikli 33 lõike 2 punkti d kohaselt nõutavaid andmeid (eesmärgid, näitajad 
ja hindamiseks vajalik teave).
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33. Institutsioonid väldivad võimaluse kohaselt ebaolulise suurusega tegevuskulude kandmist 
eelarvesse.

Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid kohustuvad ka arvesse võtma eelarve täitmise 
võimaluste hinnangut, mille komisjon on andnud oma esialgsetes projektides ja seoses 
jooksva eelarve täitmisega.

Enne nõukogus toimuvat teist lugemist saadab komisjon Euroopa Parlamendi 
eelarvekomisjoni esimehele kirja, mille koopia saadetakse teisele eelarvepädevale 
institutsioonile ja mis sisaldab komisjoni märkusi Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel 
vastu võetud eelarveprojekti paranduste teostatavuse kohta. 

Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid arvestavad nende märkustega seoses II lisa C osas 
toodud lepitusmenetlusega.

Usaldusväärse finantsjuhtimise huvides ja mõju tõttu, mida eelarvenomenklatuuri jaotistes 
ning peatükkides tehtud olulised muudatused avaldavad komisjoni osakondade 
juhtimisaruandluse alastele kohustustele, kohustuvad mõlemad eelarvepädevad 
institutsioonid lepitusmenetluse käigus kõiki selliseid olulisemaid muudatusi komisjoniga 
arutama.

C. Kulude liigendamine

34. Institutsioonid käsitlevad kohustuslike kuludena asutamislepingutest või nendega kooskõlas 
vastuvõetud õigusaktidest kohustuslikult tulenevaid kulusid.

35. Esialgses eelarveprojektis peab olema ettepanek iga uue eelarvepunkti ja iga muudetud 
õigusliku alusega eelarvepunkti liigitamiseks.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei kiida heaks esialgses eelarveprojektis väljapakutud 
eelarveliigitust, uurivad nad asjakohase eelarvepunkti liigitamist III lisa põhjal. 
Kokkuleppele püütakse jõuda II lisa C osas sätestatud lepitusmenetluse teel.

D. Mittekohustuslike kulude maksimaalne
kasvumäär finantsraamistiku puudumise korral

36. Ilma et see piiraks punkti 13 esimese lõigu kohaldamist, lepivad institutsioonid kokku 
järgmises:

a) Euroopa Parlamendi sõltumatu tegutsemisvaru EÜ asutamislepingu artikli 272 lõike 
9 neljanda lõigu tähenduses, milleks on pool ülemmäärast, kehtib alates nõukogu 
poolt esimesel lugemisel eelarveprojekti koostamisest ja mis sisaldab ka võimalikke 
kirjalikke muutmisettepanekuid.

Ülemmäära tuleb järgida aastaeelarve puhul, sealhulgas paranduseelarvete puhul. 
Ilma et see piiraks uue määra kehtestamist, jäävad ülemmäära kasutamata osad 
kasutatavaks ja neid võib kasutada paranduseelarve projektide menetlemisel;
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b) ilma et see piiraks alapunkti a kohaldamist, kui eelarvemenetluse käigus ilmneb, et 
menetluse lõpuleviimiseks on vaja kokku leppida uue mittekohustuslike kulude 
kasvumäära kehtestamises, mida kohaldatakse maksete assigneeringute suhtes, ja/või 
kulukohustuste assigneeringute suhtes kohaldatava uue määra kehtestamises 
(viimane määr võib esimesest erineda), püüavad institutsioonid II lisa C osas 
sätestatud lepitusmenetluse teel tagada, et mõlemad eelarvepädevad institutsioonid 
jõuavad omavahel kokkuleppele.

E. Finantssätete lisamine õigusaktidesse

37. Igas kaasotsustamismenetluse raames vastu võetavas mitmeaastast programmi käsitlevas 
õigusaktis sisaldub säte, mille kohaselt vastav seadusandlik institutsioon määrab kindlaks 
sellise programmi rahastamispaketi.

See summa on eelarvepädevatele institutsioonidele iga-aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks juhiseks.

Eelarvepädevad institutsioonid ja komisjon, viimane oma esialgse eelarveprojekti 
koostamisel, kohustuvad kogu asjaomase programmi kestel sellest summast mitte üle 5% 
kõrvale kalduma, välja arvatud juhul, kui ilmnevad uued, objektiivsed ja pikaajalised 
asjaolud, mis on programmi rakendamise tulemusi silmas pidades selgesõnaliselt ja täpselt 
põhjendatud ja mis on eeskätt kindlaks tehtud hindamiste käigus. Sellistest asjaoludest 
tingitud summa suurenemine peab jääma asjaomase rubriigi puhul kehtiva ülemmäära 
piiresse, ilma et see piiraks käesolevas kokkuleppes nimetatud vahendite kasutamist.

Käesolev punkt ei kehti kaasotsustamismenetluse raames eraldatud ühtekuuluvuse-
eesmärgiliste ja liikmesriikide poolt sihtotstarbeliselt eraldatud assigneeringute kohta, 
millega kaasneb kogu programmi kestust hõlmav rahastamispakett.

38. Mitmeaastasi programme käsitlevad õigusaktid, mida ei võeta vastu 
kaasotsustamismenetluse raames, ei sisalda "vajalikuks peetavat summat".

Kui nõukogu soovib kindlaks määrata lähtesumma, käsitletakse seada seadusandja tahte 
väljendusena ja see ei mõjuta eelarvepädevate institutsioonide pädevust, mis on määratletud 
EÜ asutamislepingus. Käesolevale sättele osutatakse kõikides õigusaktides, mis sisaldavad 
sellist lähtesummat.

Kui kõnealuses summas on kokku lepitud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 4. 
märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis1 sätestatud lepitusmenetluse kohaselt, käsitletakse 
seda lähtesummana käesoleva kokkuleppe punkti 37 tähenduses.

39. Finantsmääruse artiklis 28 sätestatud finantsselgitus kajastab väljapakutud programmi 
eesmärke rahaliselt ja sisaldab ajakava kogu programmi kehtivusajaks. Vajaduse korral 
muudetakse finantsselgitust esialgse eelarveprojekti koostamisel, võttes arvesse programmi 

                                               
1 EÜT C 89, 22.4.1975, lk 1.
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rakendamise seisu. Muudetud selgitus edastatakse eelarvepädevatele institutsioonidele siis, 
kui esitatakse esialgne eelarveprojekt ja pärast eelarve vastuvõtmist.

40. Punkti 13 esimeses lõigus nimetatud mittekohustuslike kulude suurendamise ülemmäärade 
piires kohustuvad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid respekteerima kulukohustuste 
assigneeringute jaotust nii, nagu see on struktuurimeetmeid, maaelu arengut ja Euroopa 
Kalandusfondi käsitlevates põhiaktides sätestatud.

F. Kalanduslepingutega seotud kulud

41. Institutsioonid lepivad kokku, et kalanduskokkulepetega seotud kulusid rahastatakse IV lisas 
sätestatud korras.

G. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) rahastamine

42. ÜVJP kulutuste puhul, mis kirjendatakse Euroopa ühenduste üldeelarvesse Euroopa Liidu 
lepingu artikli 28 kohaselt, püüavad institutsioonid II lisa C osas sätestatud lepitusmenetluse 
käigus ja komisjoni koostatud esialgse eelarveprojekti põhjal jõuda igal aastal kokkuleppele 
ühenduse eelarvesse kirjendatavate tegevuskulude summas ja selle summa jaotuses ÜVJPd 
käsitleva eelarvepeatüki artiklite vahel, mis on välja pakutud käesoleva punkti neljandas 
lõigus. Kui kokkuleppele ei jõuta, kirjendavad Euroopa Parlament ja nõukogu eelarvesse 
eelmises eelarves sisaldunud summa või siis esialgses eelarveprojektis väljapakutud summa, 
kumb iganes on väiksem.

ÜVJPga seotud tegevuskulude üldsumma kirjendatakse täies ulatuses ühte eelarvepeatükki 
(ÜVJP) ja jaotatakse selle peatüki artiklite vahel nagu on välja pakutud käesoleva punkti 
neljandas lõigus. See summa katab tegelikud eeldatavad vajadused, mida hinnatakse esialgse 
eelarveprojekti koostamise raames, lähtudes igal aastal nõukogu poolt tehtavatest 
prognoosidest, ning see sisaldab piisava varu ettenägemata meetmeteks. Vahendeid reservi 
ei kirjendata. Iga artikkel hõlmab juba vastuvõetud akte, kavandatud, kuid veel vastuvõtmata 
akte ja kõik tulevasi - s.t ettenägemata - akte, mis nõukogu võtab vastu asjaomasel 
eelarveaastal.

Kuna finantsmääruse kohaselt on komisjonil õigus assigneeringuid ÜVJP eelarvepeatüki 
piires artiklite vahel iseseisvalt ümber paigutada, tagatakse sellega ÜVJP meetmete kiireks 
rakendamiseks vajalik paindlikkus. Juhul kui eelarveaastaks ettenähtud ÜVJP 
eelarvepeatükist ei piisa vajalike kulude katmiseks, püüavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal ja punktis 25 toodut arvesse võttes küsimust kiirkorras 
lahendada.

ÜVJP eelarvepeatükis võiksid artiklid, mille alla ÜVJP meetmed kirjendatakse, olla 
järgmised:

– kriisiohjeoperatsioonid, konfliktide ärahoidmine, lahendamine ja stabiliseerimine 
ning rahu- ja julgeolekuprotsesside järelevalve ja elluviimine,

– tuumarelva leviku tõkestamine ja desarmeerimine,
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– erakorralised meetmed,

– ettevalmistavad ja järelmeetmed,

– Euroopa Liidu eriesindajad.

Institutsioonid lepivad kokku, et 2007.–2013. aastaks tehakse kättesaadavaks vähemalt 
1 740 miljonit eurot ja et kolmandas taandes nimetatud artikli alla kirjendatud meetmeteks 
antav summa ei või ületada 20% ÜVJP eelarvepeatüki üldsummast.

43. Igal aastal peab nõukogu eesistujariik Euroopa Parlamendiga nõu tulevikku suunatud 
nõukogu dokumendi üle, mis esitatakse vastava aasta 15. juuniks ja milles määratakse 
kindlaks ÜVJP peamised aspektid ja põhivalikud, sealhulgas rahaline mõju Euroopa Liidu 
üldeelarvele ja hinnang aastal n-1 käivitatud meetmetele. Lisaks peab nõukogu eesistujariik 
hoidma Euroopa Parlamenti toimuvaga kursis, korraldades selleks ÜVJP küsimustes 
toimuva korrapärase poliitilise dialoogi raames vähemalt viis korda aastas ühiseid 
konsultatiivkohtumisi, milles lepitakse kokku hiljemalt enne nõukogus korraldatavat teist 
lugemist toimuval lepituskohtumisel. Konsultatiivkohtumistel osalevad:

– Euroopa Parlament: kahe asjaomase parlamendikomisjoni juhatused,

– nõukogu: suursaadik (poliitika- ja julgeolekukomitee esimees),

– komisjon kaasatakse ja ta osaleb neil kohtumistel.

Iga kord, kui nõukogu võtab vastu ÜVJPga seotud otsuse, millega kaasnevad kulutused, 
saadab ta viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui viis päeva pärast lõpliku otsuse tegemist 
Euroopa Parlamendile kavandatud kulude eelarvestuse (finantsselgituse), mis käsitleb 
eeskätt neid kulusid, mis on seotud ajakava ja kaasatavate töötajatega ning ruumide ja muu 
infrastruktuuri kasutamise, sõidukite, koolitusvajaduste ja julgeolekukorraldusega.

Kord kvartalis annab komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele teavet ÜVJP meetmete 
rakendamise ja aasta järelejäänud osa käsitlevate finantsprognooside kohta.
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III OSA – ELi VAHENDITE
USALDUSVÄÄRNE FINANTSJUHTIMINE

A. Ühenduse vahendite tõhusa ja integreeritud sisekontrolli tagamine

44. Institutsioonid nõustuvad, et on oluline tugevdada sisekontrolli ilma halduskoormust 
suurendamata, mille eelduseks on sisekontrolli aluseks olevate õigusaktide lihtsustamine. 
Seoses sellega seatakse prioriteediks usaldusväärne finantsjuhtimine, et saavutada ühiselt 
hallatavate vahendite puhul positiivne kinnitav avaldus. Selleks võiks kehtestada 
asjakohased sätted vastavates põhiõigusaktides. Osana liikmesriikide auditiasutuste 
kasvanud ülesannetest struktuurifondide puhul ja pidades kinni riikide põhiseaduslikest 
nõuetest, annavad nimetatud auditiasutused hinnangu sellele, kas fondide juhtimine ja 
kontrollisüsteemid on kooskõlas ühenduse eeskirjadega. 

Seega kohustuvad liikmesriigid tegema igal aastal asjakohasel siseriiklikul tasandil 
kokkuvõtte olemasolevatest audititest ja kinnitustest.

B. Finantsmäärus

45. Institutsioonid nõustuvad, et käesolevat kokkulepet ja eelarvet rakendatakse usaldusväärse 
finantsjuhtimise raames, mis põhineb säästlikkuse, tõhususe, mõjususe, finantshuvide kaitse, 
halduskulude proportsionaalsuse ja kasutajasõbralike menetluste põhimõttel. Institutsioonid 
võtavad asjakohaseid meetmeid, eriti finantsmääruses, mis tuleks vastu võtta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud 
lepitusmenetluse kohaselt, et saavutataks kokkulepe samuti nagu 2002. aastal.

C. Finantsplaneering

46. Komisjon esitab kaks korda aastas, esiteks mais/juunis (koos esialgse eelarveprojekti juurde 
kuuluvate dokumentidega) ja seejärel detsembris/jaanuaris (pärast eelarve vastuvõtmist) 
täieliku finantsplaneeringu finantsraamistiku rubriikide 1A, 2 (keskkonna ja kalanduse 
osas), 3A, 3B ja 4 kohta. See dokument peab olema jaotatud rubriikide, 
poliitikavaldkondade ja eelarveridade järgi ja hõlmama järgmist:

a) kehtivad õigusaktid, eristades seejuures mitmeaastaseid programme ja iga-aastaseid 
meetmeid:

– mitmeaastaste programmide puhul peaks komisjon osutama, millise 
menetluse alusel need on vastu võetud (kaasotsustus- või nõuandemenetlus), 
milline on nende kestus ja kontrollsumma ning kui suur on nende 
halduskulude osakaal;

– iga-aastaste meetmete (katseprojektid, ettevalmistusmeetmed ja ametite 
tegevus) ja komisjoni institutsiooniliste õiguste raames rahastatavate 
meetmete puhul peaks komisjon teatama mitmeaastased prognoosid ja 
(katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete puhul) II lisa D osas lubatud 
ülemmäärade suhtes jäävad varud;
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b) menetluses olevad õigusaktide ettepanekud: menetluses olevad komisjoni 
ettepanekud, milles osutatakse eelarvereale (madalam tase), peatükile ja 
poliitikavaldkonnale. Tuleks luua mehhanism, mis võimaldaks uue ettepaneku 
vastuvõtmise korral tabelid ajakohastada, et hinnata ettepaneku finantsmõju.

Komisjon peaks kaaluma, kuidas teha finantsplaneeringusse ristviited kavandatavatele 
õigusaktidele, et muuta prognoosid täpsemaks ja usaldusväärsemaks. Iga 
õigusloomeettepaneku puhul peaks komisjon märkima, kas see on kaasatud mai-detsembri 
finantsplaneeringusse. Eelkõige tuleks eelarvepädevaid institutsioone teavitada järgmisest:

a) kõik vastuvõetud uued õigusaktid, mida ei ole kaasatud mai-detsembri 
dokumentidesse (koos vastavate summadega);

b) kõik menetletavad õigusaktide ettepanekud, mida ei ole kaasatud mai-detsembri 
dokumentidesse (koos vastavate summadega);

c) komisjoni iga-aastases õigusloomeprogrammis ettenähtud õigusaktid märkega selle 
kohta, kas neil on tõenäoliselt finantsmõju (jah/ei).

Vajadusel peaks komisjon osutama finantsplaneeringu muutustele, mis tulenevad uutest 
õigusaktide ettepanekutest.

Komisjoni poolt esitatud andmete põhjal tuleks teha olukorrast kokkuvõte igal 
institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud kolmepoolsel kohtumisel, nagu on ette 
nähtud käesolevas kokkuleppes.

D. Ametid ja Euroopa koolid

47. Koostades ettepanekut uue ameti loomise kohta, hindab komisjon selle eelarvelist mõju 
asjaomasele kulurubriigile. Tuginedes neile andmetele ja ilma et see piiraks ameti loomist 
reguleerivate õiguslike menetluste kohaldamist, võtavad mõlemad eelarvepädevad 
institutsioonid eelarvealase koostöö raames endale kohustuse jõuda ameti rahastamise 
küsimuses aegsasti kokkuleppele.

Uue Euroopa kooli kavandamisel kasutatakse sarnast menetlust.

E. Struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu fondi ja 
Euroopa Kalandusfondi korrigeerimine sõltuvalt

 nende kasutamist mõjutavatest asjaoludest

48. Kui pärast 1. jaanuari 2007 võetakse vastu uued eeskirjad või programmid, mis reguleerivad 
struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu fondi ja Euroopa Kalandusfondi 
tegevust, kohustuvad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid andma komisjoni ettepanekul 
loa kanda 2007. aastal kasutamata jäänud vahendid, mis ületavad vastavaid kulude 
ülemmäärasid, üle järgmistesse aastatesse.

Euroopa Parlament ja nõukogu otsustavad 2007. aastal kasutamata jäänud vahendite 
ülekandmist käsitlevate komisjoni ettepanekute üle enne 1. maid 2008 punkti 3 kohaselt.
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F. Uued rahastamisvahendid

49. Institutsioonid nõustuvad, et kaasrahastamismehhanismide kasutuselevõtmine on vajalik, et 
suurendada rahastajatele pakutavate stiimulite kaudu Euroopa Liidu eelarve mõjujõudu.

Institutsioonid on nõus toetama sobivate mitmeaastaste rahastamisvahendite väljatöötamist, 
mis elavdaksid avaliku ja erasektori investeeringuid. 

Esialgse eelarveprojekti esitamisel teeb komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele aruande 
Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga rahastatud meetmete kohta, millega toetatakse investeerimist uurimis- ja 
arendustegevusse, üleeuroopalistesse võrkudesse ning väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtjatesse.
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I LISA
FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2007–2013

(miljonit eurot 2004. aasta hindades)

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kokku
2007–2013

1. Jätkusuutlik kasv 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1 a Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 8404 9097 9754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1 b Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Loodusvarade kaitse ja majandamine 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus 1199 1258 1380 1503 1645 1797 1988 10 770
3 a Vabadus, turvalisus ja õigus 600 690 790 910 1050 1200 1390 6630
3 b Kodakondsus 599 568 590 593 595 597 598 4140

4. EL kui ülemaailmne partner 6199 6469 6739 7009 7339 7679 8029 49 463
5. Halduskulud (1) 6633 6818 6973 7111 7255 7400 7610 49 800
6. Kompensatsioonid 419 191 190 800

Kulukohustuste assigneeringud kokku 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
protsendina RKTst 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

Maksete assigneeringud kokku 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
protsendina RKTst 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%

Varu 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Omavahendite piirmäär protsendina RKTst 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) Selle rubriigi ülemmääras sisalduvate pensionikulude arvestamisel ei võeta 2007.-2013. aastal arvesse töötajate sissemakseid vastavatesse skeemides, kuid seda ainult 500 
miljoni euro piires 2004. aasta hindades.
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II LISA
INSITUTSIOONIDEVAHELINE

KOOSTÖÖ EELARVESEKTORIS

A. Seejärel, kui komisjoni poolt igal aastal esitatavat poliitikastrateegiat arvestades on 
finantsraamistikku järgmiseks rahandusaastaks tehnilised kohandused sisse viidud 
kutsutakse enne esialgse eelarveprojekti osas otsuse langetamist selle aastaeelarve 
võimalike prioriteetide arutamiseks kokku kolmepoolne nõupidamine. Seejuures 
arvestatakse vajalikul määral institutsioonide pädevusega ja järgmise rahandusaasta ning 
finantsraamistikuga kaetud järgnevate rahandusaastate vajaduste ettenähtavate 
muutustega. Veel võetakse arvesse pärast algse finantsraamistiku koostamist ilmnenud 
uusi arenguid, mis võivad Euroopa Liidu eelarvele olulist ja püsivat mõju avaldada. 

B. Kohustuslike kulude puhul määrab komisjon oma esialgse eelarveprojekti esitamisel 
kindlaks:

a) uute või kavandatavate õigusaktidega seotud assigneeringud;

b) eelmise eelarve vastuvõtmisel kehtinud õigusaktide kohaldamisest tulenevad 
assigneeringud.

Komisjon hindab hoolikalt õigusaktidest tulenevate ühenduse kohustuste rahalist mõju. 
Vajaduse korral ajakohastab ta oma hinnangut eelarvemenetluse käigus. Ta esitab 
eelarvepädevatele institutsioonidele viimaste nõudmisel kõik asjakohased põhjused.

Kui komisjon seda vajalikuks peab, võib ta esitada mõlemale eelarvepädevale 
institutsioonile ad hoc kirjaliku muutmisettepaneku, et ajakohastada esialgses 
eelarveprojektis põllumajanduskulude eelarvestuse aluseks olevaid arvnäitajaid ja/või 
parandada asjakohase eelarveaasta 1. jaanuaril kehtivaid kalanduskokkuleppeid 
käsitlevate värskeimate kättesaadavate andmete põhjal nende assigneeringute vahelist 
jaotust, mis on kirjendatud rahvusvaheliste kalanduskokkulepetega seotud tegevuskulude 
alla ja mis on kirjendatud reservi.

See kirjalik muutmisettepanek tuleb saata mõlemale eelarvepädevale institutsioonile enne 
oktoobri lõppu.

Kui see esitatakse nõukogule vähem kui üks kuu enne esimest lugemist Euroopa 
Parlamendis, vaatab nõukogu ad hoc kirjaliku muutmisettepaneku läbi üldjuhul siis, kui 
eelarveprojekt on nõukogus teisel lugemisel.

Seepärast püüavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid enne eelarveprojekti teist 
lugemist nõukogus täita vajalikud tingimused, et kumbki neist saaks kirjaliku 
muutmisettepaneku vastu võtta ühel lugemisel.
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C. 1. Kõikide kulude jaoks seatakse sisse lepitusmenetlus.

2. Lepitusmenetluse eesmärk on:

a) jätkata arutelu kulude üldsuundumuse vallas ja seoses sellega järgmise 
aasta eelarve üldsuundade küsimuses, võttes arvesse komisjoni esialgset 
eelarveprojekti;

b) tagada, et mõlemad eelarvepädevad institutsioonid jõuavad kokkuleppele:

– B osa alapunktides a ja b osutatud assigneeringutes, sealhulgas 
nendes, mis on pakutud välja B osas osutatud ad hoc kirjalikus 
muutmisettepanekus,

– eelarvesse mittekohustuslike kulude tarvis kirjendatavates 
summades käesoleva kokkuleppe punkti 40 kohaselt, ja

– eelkõige küsimustes, mille puhul viidatakse käesolevas 
kokkuleppes sellele menetlusele.

3. Menetlus algab kolmepoolse kohtumisega, mis kutsutakse kokku aegsasti, et 
institutsioonid saaksid kokku leppida hiljemalt kuupäevaks, mille nõukogu on määranud 
oma eelarveprojekti koostamiseks.

Selle kolmepoolse kohtumise tulemuste suhtes kohaldatakse nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi delegatsioonide vahelist lepitusmenetlust, milles osaleb ka komisjon.

Kui kolmepoolsel kohtumisel ei lepita kokku teisiti, toimub lepituskohtumine samade 
osaliste tavapärasel koosolekul päeval, mille nõukogu on määranud eelarveprojekti 
koostamiseks.

4. Vajadusel toimub enne Euroopa Parlamendis toimuvat esimest lugemist uus kolmepoolne 
kohtumine kas komisjoni kirjalikul ettepanekul või Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni 
esimehe või nõukogu (eelarveküsimuste eest vastutava koosseisu) eesistuja kirjalikul 
taotlusel. Otsuse, kas korraldada selline kolmepoolne kohtumine, võtavad institutsioonid 
vastu pärast nõukogu poolt eelarveprojekti vastu võtmist ja enne kui Euroopa Parlamendi 
eelarvekomisjon hääletab parandusi esimesel lugemisel.

5. Institutsioonid jätkavad lepitusmenetlust pärast mõlemas eelarvepädevas institutsioonis 
toimuvat eelarve esimest lugemist tagamaks, et jõutakse kokkuleppele kohustuslikes ja 
mittekohustuslikes kuludes, ja eelkõige arutamaks B osas osutatud võimalikku ad hoc
kirjalikku muutmisettepanekut.
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Selleks korraldatakse kolmepoolne kohtumine pärast Euroopa Parlamendis toimuvat 
esimest lugemist.

Kolmepoolse kohtumise tulemusi arutatakse teisel lepitusnõupidamisel, mis korraldatakse 
nõukogus toimuva teise lugemise päeval.

Vajaduse korral jätkavad institutsioonid oma arutelu mittekohustuslike kulude küsimuses 
pärast nõukogus toimuvat teist lugemist.

6. Nendel kolmepoolsetel kohtumistel juhivad institutsioonide delegatsioone nõukogu 
(eelarveküsimuste eest vastutava koosseisu) eesistuja, Euroopa Parlamendi 
eelarvekomisjoni esimees ja eelarve eest vastutav komisjoni liige.

7. Kumbki eelarvepädev institutsioon võtab vajalikke meetmeid tagamaks, et võimalikke 
lepitusmenetluse käigus saavutatud tulemusi võetakse arvesse kogu eelarvemenetluse 
vältel.

D. Et komisjonil oleks piisavalt aega eelarvepädeva institutsiooni poolt sisse viidud 
muudatuste teostatavust hinnata, uusi ettevalmistusmeetmeid/katseprojekte käivitada või 
käimasolevate kestust pikendada, teavitavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid 
komisjoni juuni keskpaigaks oma vastavatest kavatsustest, nii et esimesed arutelud 
võiksid toimuda juba nõukogus peetava esimese lugemise ajal korraldataval 
lepituskohtumisel. Jõusse jäävad ka C osas ette nähtud lepitusmenetluse järgmised etapid, 
samuti käesoleva kokkuleppe punktis 36 toodud eelarve täidetavust käsitlevad sätted.

Lisaks lepivad institutsioonid kokku selles, et katseprogrammideks eraldatavate 
assigneeringute kogusumma ei ületa ühelgi eelarveaastal 40 miljonit eurot. Veel 
nõustuvad nad piirama uuteks ettevalmistusmeetmeteks ette nähtud assigneeringute 
summat igal eelarveaastal 50 miljoni euroga ja ettevalmistusmeetmeteks mõeldud 
kulukohustuste täitmiseks tegelikult määratud assigneeringute kogusummat 100 miljoni 
euroga.

________________
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III LISA

KULUDE LIIGENDUS

1. RUBRIIK Jätkusuutlik kasv

1A Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks
Mittekohustusl

ikud kulud 
(MKK)

1B Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks MKK
2. RUBRIIK Loodusvarade kaitse ja majandamine MKK

Välja arvatud:
Ühise põllumajanduspoliitika kulud seoses turumeetmete ja 
otsetoetustega, sealhulgas kalandusele ja kolmandate 
pooltega sõlmitud kalanduslepetele suunatud turumeetmed

Kohustuslikud 
kulud (KK)

3. RUBRIIK Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus MKK
3A Vabadus, turvalisus ja õigus MKK
3B Kodakondsus MKK

4. RUBRIIK EL kui ülemaailmne partner MKK
Välja arvatud:

Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud 
rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevad kulud KK

Maksed rahvusvahelistele organisatsioonidele või 
institutsioonidele KK

Maksed laenutagatusfondi KK
5. RUBRIIK Halduskulud MKK

Välja arvatud: 
Pensionid ja lahkumistoetused KK
Teenistussuhte lõpetamisega seotud hüvitised ja 
mitmesugused toetused KK

Õigusabikulud KK
Kahjutasud KK

6. RUBRIIK Kompensatsioonid KK



PE423.766v01-00 213/369 DV\779820ET.doc

IV LISA 

KALANDUSLEPINGUTEST TULENEVATE
KULUDE RAHASTAMINE

A. Kalanduskokkulepetega seotud kulusid rahastatakse kahest kalanduspoliitika valdkonda 
kuuluvast eelarvepunktist (lähtudes tegevuspõhisest eelarveliigitusest):

a) rahvusvahelised kalanduskokkulepped (11 03 01);

b) maksed rahvusvahelistele organisatsioonidele (11 03 02).

Kõik summad, mis on seotud kokkulepete ja nende protokollidega, mis kehtivad 
asjakohase aasta 1. jaanuaril, kirjendatakse eelarverubriiki 11 03 01. Summad, mis on 
seotud kõikide uute või pikendatavate kokkulepetega, mis jõustuvad pärast asjakohase 
aasta 1. jaanuari, määratakse rubriiki 40 02 41 02 – Reservid/liigendatud assigneeringud 
(kohustuslikud kulud).

B. II lisa C osas sätestatud lepitusmenetluse käigus püüavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal kokku leppida eelarverubriikidesse ja reservi kirjendatavates 
summades.

C. Komisjon kohustub Euroopa Parlamendile korrapäraselt teatama läbirääkimiste 
ettevalmistamisest ja käigust, sealhulgas nende mõjust eelarvele.

Kalanduskokkulepetega seotud seadusandliku menetluse käigus kohustuvad 
institutsioonid tegema kõik tagamaks, et kõik toimingud tehakse võimalikult kiiresti.

Kui kalanduskokkulepetega seotud assigneeringutest (sealhulgas reservist) ei piisa, esitab 
komisjon eelarvepädevale institutsioonile teabe, mida on vaja olukorra põhjuste ja 
kehtestatud menetluste raames võimalike vastuvõetavate meetmete üle arvamuste 
vahetamiseks, mis toimub kolmepoolse kohtumisena, mis võib olla lihtsustatud vormis. 
Vajaduse korral pakub komisjon välja sobivad meetmed.

Igal veerandaastal esitab komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele üksikasjalikud 
andmed kehtivate kokkulepete rakendamise ja aasta järelejäänud osa käsitlevate 
finantsprognooside kohta.
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DEKLARATSIOONID

1. KOMISJONI DEKLARATSIOON HINNANGU ANDMISE KOHTA 
INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE TOIMIMISELE

Komisjon koostab institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 7 kohaselt 2009. aasta lõpuks 
institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta aruande, lisades sellele vajadusel 
asjakohased ettepanekud.

2. DEKLARATSIOON INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE PUNKTI 27 
KOHTA

Komisjon teavitab iga-aastase eelarvemenetluse raames eelarvepädevaid institutsioone 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 27 osutatud paindlikkusinstrumendi jaoks 
kasutada olevatest summadest.

Kui paindlikkusinstrumendist otsustatakse võtta kasutusele üle 200 miljoni euro, tuleb alati 
teha ka ülekandmisotsus.

3. DEKLARATSIOON FINANTSRAAMISTIKU LÄBIVAATAMISE KOHTA

1. Komisjonil on vastavalt Euroopa Ülemkogu järeldustele palutud teostada täielik ja 
laiaulatuslik läbivaatamine, mis hõlmaks kõiki ELi kulude (k.a ühine 
põllumajanduspoliitika) ja vahenditega (k.a Ühendkuningriigi tagasimakse) seotud 
küsimusi ning koostada 2008.–2009. aastal aruanne. Läbivaatamisega peaks 
kaasnema hinnang institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimisele. Euroopa 
Parlament kaasatakse kõikidesse läbivaatamise etappidesse, lähtudes järgmistest 
sätetest:

– komisjoni teostatavale läbivaatamisele järgnevas uurimisetapis tagatakse, et 
Euroopa Parlamendiga toimuvad asjakohased arutelud, mis põhinevad 
tavapärasel institutsioonidevahelisel poliitilisel dialoogil, ja et Euroopa 
Parlamendi seisukohti võetakse nõuetekohaselt arvesse;

– vastavalt oma 2005. aasta detsembris toimunud kohtumise järeldustele saab 
Euroopa Ülemkogu teha otsuseid kõikides läbivaatamisega seotud 
küsimustes. Euroopa Parlament kaasatakse vastavalt asjaomastele 
menetlustele kõikidesse ametlikesse järelmeetmetesse, arvestades täielikult 
tema olemasolevaid õigusi.

2. Komisjon kohustub võtma läbivaatamise tulemuste esitamisele eelneva 
konsulteerimise ja arupidamise raames arvesse põhjalikku arvamustevahetust, mille 
ta teostab Euroopa Parlamendiga olukorra analüüsimiseks. Komisjon on teadlik ka 
tema kavatsusest kutsuda omavahendite süsteemi läbivaatamiseks kokku Euroopa 
Parlamenti ja liikmesriikide parlamente ühendav konverents. Komisjon arvestab 
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selliste konverentside tulemusi kui panust sellesse konsulteerimisprotsessi. Ollakse 
ühel meelel, et komisjon esitab ettepanekud omal vastutusel.

4. DEKLARATSIOON DEMOKRAATLIKU JÄRELEVALVE JA VÄLISTEGEVUSE 
SIDUSUSE KOHTA

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtavad teadmiseks vajaduse muuta 
ratsionaalsemaks erinevaid välistegevusega seotud akte. Nad nõustuvad, et selline Euroopa 
Liidu tegevuse sidusust ja operatiivsust suurendav aktide ratsionaalsemaks muutmine ei 
tohiks mõjutada ei seadusandliku võimu õigusi (eelkõige tema poliitilist kontrolli 
strateegiliste otsuste üle) ega eelarvepädeva võimu õigusi. Need põhimõtted peaksid 
kajastuma asjaomastes eeskirjades, mis peaksid vajadusel hõlmama ka asjakohase poliitika 
sisu ja soovituslikku vahendite jaotust ning läbivaatamistingimust, mis tagaks hiljemalt 
pärast kolme aasta möödumist hinnangu andmise eeskirjade toimimisele.

Vastavalt kaasotsustamismenetluse käigus vastu võetud põhiõigusaktidele teavitab komisjon 
korrapäraselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu ning konsulteerib nendega, saates neile 
riiklike, piirkondlike ja temaatiliste strateegiadokumentide eelnõud.

Kui nõukogu teeb käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe kehtivuse ajal otsuse 
võimaliku kandidaatriigi ülemineku kohta ühinemiseelsesse staatusesse, muudab komisjon 
vastavalt ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) määruse artiklile 4 näitlikku 
mitmeaastast raamistikku ning edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et võtta 
arvesse sellisest üleminekust tulenevaid kulutusi.

Komisjon esitab esialgses eelarveprojektis sellise liigenduse, mis tagab eelarvepädevatele 
institutsioonidele välistegevuse puhul nende õigused.

5. KOMISJONI DEKLARATSIOON DEMOKRAATLIKU JÄRELEVALVE JA 
VÄLISTEGEVUSE SIDUSUSE KOHTA

Komisjon kohustub algatama Euroopa Parlamendiga riiklike, piirkondlike ja temaatiliste 
strateegiadokumentide sisu üle korrapärase dialoogi ja võtma parlamendi seisukohti nende 
strateegiate elluviimisel nõuetekohaselt arvesse.

Arutelu võimalike kandidaatriikide ülemineku üle ühinemiseelsesse etappi käesoleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppega hõlmatud ajal moodustab osa nimetatud dialoogist.

6. DEKLARATSIOON FINANTSMÄÄRUSE LÄBIVAATAMISE KOHTA

Finantsmääruse läbivaatamise raames kohustuvad institutsioonid parandama eelarve täitmist 
ning suurendama ühenduse-poolse rahastamise märgatavust ja kasu kodanike jaoks ilma, et 
seataks kahtluse alla tänu finantsmääruse 2002. aasta ümbersõnastusele saavutatud 
edusamme. Samuti püüavad institutsioonid leida finantsmääruse ja selle 
rakendamiseeskirjade läbivaatamisega seoses peetavate läbirääkimiste viimases etapis 
võimalikult sobiva tasakaalu finantshuvide kaitse, halduskulude proportsionaalsuse ja 
menetluste lihtsuse vahel.
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Finantsmäärus vaadatakse läbi komisjoni muudetud ettepaneku alusel Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetluse 
kohaselt, et saavutataks kokkulepe samuti nagu 2002. aastal. Samuti püüdlevad 
institutsioonid tiheda ja konstruktiivse institutsioonidevahelise koostöö poole 
rakenduseeskirjade kiireks vastuvõtmiseks, et lihtsustada rahastamismenetlusi ning tagada 
samal ajal ühenduse finantshuvide kaitstuse kõrge tase. 

Euroopa Parlament ja nõukogu kohustuvad lõpetama finantsmäärust käsitlevad 
läbirääkimised õigeaegselt, et see jõustuks võimalusel 1. jaanuaril 2007.

7. KOMISJONI DEKLARATSIOON FINANTSMÄÄRUSE LÄBIVAATAMISE KOHTA

Komisjon võtab endale finantsmääruse läbivaatamise raames järgmised kohustused:

– teavitada Euroopa Parlamenti ja nõukogu, kui ta peab õigusakti ettepanekus 
vajalikuks kalduda kõrvale finantsmääruse sätetest, ja seda konkreetselt põhjendada;

– tagada oluliste õigusakti ettepanekute ja nende sisuliste muudatuste puhul 
süstemaatiline õigusliku mõju hindamine, võttes nõuetekohaselt arvesse
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

8. DEKLARATSIOON UUTE RAHASTAMISVAHENDITE KOHTA

Euroopa Parlament ja nõukogu kutsuvad komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka (EIP) 
üles esitama vastavalt oma pädevusvaldkonnas ettepanekud, et:

– vastavalt Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri järeldustele suurendada EIPi 
võimet anda uurimis- ja arendustegevuseks mõeldud laene ja tagatisi 2007.–2013. 
aastal kuni 10 miljardi euroni, kusjuures riskijagamisrahastu varudest saadav EIPi 
panus moodustab sellest kuni 1 miljard eurot;

– üleeuroopalistele võrkudele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
mõeldud laenude ja tagatiste summat tõstetaks vastavalt ligikaudu 20 miljardi euroni 
ja 30 miljardi euroni, kusjuures EIPi panus moodustaks vastavalt reservidest kuni 0,5 
miljardit eurot (üleeuroopalised võrgud) ja kuni 1 miljard eurot (konkurentsivõime ja 
uuendustegevus).

9. EUROOPA PARLAMENDI DEKLARATSIOON TOETUSTE VABATAHTLIKU 
ÜMBERSUUNAMISE KOHTA

Euroopa Parlament võtab teatavaks Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri järeldused, 
mis käsitlevad ühise põllumajanduspoliitika turuga seotud kulude ja otsemaksete 
vabatahtlikku ümbersuunamist maaelu arengusse kuni 20% ulatuses ja turuga seotud kulude 
vähendamist. Kui selle ümbersuunamise üksikasjalik kord on ette nähtud vastavates 
õigusaktides, hindab Euroopa Parlament nende sätete sobivust ELi põhimõtetega, nagu 
konkurentsieeskirjad ja muud; Euroopa Parlament jätab endale praegu õiguse võtta 
seisukoht menetluse tulemuste kohta. Euroopa Parlament leiab, et 2008.–2009. aasta 
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läbivaatamise raames oleks kasulik anda hinnang põllumajanduse kaasrahastamise 
küsimusele.

10. KOMISJONI DEKLARATSIOON TOETUSTE VABATAHTLIKU 
ÜMBERSUUNAMISE KOHTA

Komisjon võtab teatavaks Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri järelduste punkti 62, 
mille kohaselt liikmesriigid võivad üle kanda täiendavad summad ühise 
põllumajanduspoliitika turuga seotud kuludest ja otsemaksetest maaelu arengusse kuni 20% 
ulatuses summadest, mis laekuvad neile turuga seotud kuludest ja otsemaksetest.

Selle ümbersuunamise korra ette nägemisel vastavates õigusaktides püüab komisjon luua 
võimaluse toetuste vabatahtlikuks ümbersuunamiseks, tehes samal ajal kõik, et selline 
süsteem oleks võimalikult täpselt kooskõlas maaelu arengu poliitikat reguleerivate põhiliste 
eeskirjadega.

11. EUROOPA PARLAMENDI DEKLARATSIOON NATURA 2000 KOHTA

Euroopa Parlament väljendab muret Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri järelduste 
pärast, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitikaga seotud maaelu arengu kulude 
vähendamisega ja selle tagajärgedega Natura 2000 kaasrahastamisele ühenduse poolt. 
Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles hindama enne uute ettepanekute tegemist nende 
sätete tagajärgi. Euroopa Parlament leiab, et Natura 2000 integreerimisele 
struktuurifondidesse ja maaelu arengusse tuleks anda asjakohane eelis. Seadusandliku võimu 
osana jätab Euroopa Parlament endale õiguse võtta seisukoht menetluse tulemuste kohta.

12. EUROOPA PARLAMENDI DEKLARATSIOON ERASEKTORI POOLSE 
KAASRAHASTAMISE JA KÄIBEMAKSU KASUTAMISE KOHTA 
ÜHTEKUULUVUSE TOETAMISEKS MAJANDUSKASVU JA TÖÖKOHTADE 
LOOMISE PUHUL

Euroopa Parlament võtab teatavaks Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri järeldused, 
mis käsitlevad automaatse kulukohustustest vabastamise põhimõtte n+3 ajutist kohaldamist; 
Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles tagama asjakohaste õigusaktide kehtestamisel 
üksikasjaliku korra selle põhimõtte rakendamiseks, et tagada ühised eeskirjad erasektori 
poolse kaasrahastamise ja käibemaksu kasutamise kohta ühtekuuluvuse toetamiseks 
majanduskasvu ja töökohtade loomise puhul. 

13. EUROOPA PARLAMENDI DEKLARATSIOON VABADUSEL, TURVALISUSEL JA 
ÕIGUSEL RAJANEVA ALA RAHASTAMISE KOHTA

Euroopa Parlament leiab, et komisjon peaks esialgses eelarveprojektis tähelepanelikult 
hindama vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas kavandatavaid meetmeid ning et nende 
meetmete rahastamise üle tuleks pidada aru institutsioonidevahelise kokkuleppe II lisas 
ettenähtud menetluse raames.

_______________
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Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta otsus 17. mail 2006. aastal Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta 
(2008/2320(ACI)) – Raportöör: Jo Leinen (Ajutine väljaanne)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta1, eriti 
selle punkti 25;

– võttes arvesse komisjoni esitatud muudatuse eelnõu 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muutmiseks (KOM(2008)0834);

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 17. mail 2006. aastal Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ja artikli 43 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0509/2008),

A. arvestades, et eelarvekomisjon soovitab eespool nimetatud 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe kavandatud muudatuse heaks kiita;

B. arvestades, et kavandatud muudatus ei tekita aluslepingute ja Euroopa Parlamendi kodukorraga 
seonduvaid probleeme,

1. kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2007–2013)) muudatuse;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus koos lisaga teavitamise eesmärgil 
nõukogule ja komisjonile.

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2008)0618.
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LISA

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 

muudatus

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon,

arvestades järgmist:

1) hiljutised toidu- ja toorainehindade arengud on tekitanud probleeme eelkõige seoses nende 
mõjuga arengumaadele. Komisjon tegi ettepaneku luua uus rahastamisvahend kiireks 
reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades(1) ning kaks eelarvepädevat 
institutsiooni on 21. novembril 2008 toimunud lepituskoosolekul kokku leppinud eraldada 
osa selle rahastamisvahendi ressurssidest hädaabireservist;

2) kuna hädaabireservi 2008. aastaks järelejäänud summa ei ole piisav toiduainete 
rahastamisvahendi vajaduste katmiseks, on vaja seda suurendada, et kõnealust toiduainete 
rahastamisvahendit oleks võimalik reservist rahastada;

3) selle erandliku olukorra lahendamiseks tuleks suurendada hädaabireservi 479 218 000 
euroni jooksevhindades üksnes ja erandkorras 2008. aasta osas;

4) seepärast tuleks eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 25 vastavalt muuta,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

punkti 25 esimesse lõiku lisatakse järgmine lause: 

„Seda summat suurendatakse 2008. aasta osas erandkorras 479 218 000 euroni jooksevhindades.”

Strasbourg, 18. detsember 2008,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel Komisjoni nimel
president eesistuja president
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Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2006. aasta resolutsioon institutsiooniliste aspektide 
kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid (2006/2226(INI)) 
– Raportöör: Alexander Stubb

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 49;

– võttes arvesse eesistujariigi lõppjäreldusi pärast Euroopa Ülemkogu kohtumisi 1993. aasta 
juunis Kopenhaagenis, 1995. aasta detsembris Madridis, 1997. aasta detsembris 
Luxembourgis, 2003. aasta juunis Thessalonikis ning 2004. aasta detsembris, 2005. aasta 
juunis ja 2006. aasta juunis Brüsselis;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

– võttes arvesse komisjoni 2005. aasta laienemise strateegiadokumenti (KOM(2005)0561);

– võttes arvesse oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Euroopa põhiseaduse lepingu 
kohta1;

– võttes arvesse oma 28. septembri 2005. aasta resolutsiooni Türgiga läbirääkimiste 
alustamise kohta2;

– võttes arvesse Türgi ja Horvaatia läbirääkimiste raamistikku, mille nõukogu võttis vastu 3. 
oktoobril 2005. aastal;

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni järelemõtlemisaja kohta: Euroopa 
Liitu käsitleva arutelu hindamise struktuur, teemad ja kontekst3;

– võttes arvesse oma 16. märtsi 2006. aasta resolutsiooni laienemist käsitleva komisjoni 2005. 
aasta strateegiadokumendi kohta4;

– võttes arvesse oma 14. juuni 2006. aasta resolutsiooni järgmiste sammude kohta 
järelemõtlemis- ja analüüsiperioodil Euroopa tuleviku üle5;

– võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni Türgi edusammude kohta 
ühinemise suunas6;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

                                               
1 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.
2 ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 163.
3 ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 306.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0096.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0263.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0381.
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– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0393/2006),

A. arvestades, et 2003. aasta 19.-20. juunil kogunenud Euroopa Ülemkogu esitas Lääne-
Balkani riikidele selgesuunalise Euroopa perspektiivi, mille lõppeesmärgiks on ühenduse 
liikme staatus (Thessaloniki tegevussuunised);

B. arvestades, et 2005. aasta 16.-17. juunil kogunenud Euroopa Ülemkogu kinnitas veel kord 
oma kohustust rakendada Thessaloniki tegevussuuniseid täielikult ning 2006. aasta 15.-16. 
juunil kogunenud Euroopa Ülemkogu kinnitas oma kavatsust austada olemasolevaid Kagu-
Euroopa riikidele (Türgile ja Horvaatiale, kellega on ühinemisläbirääkimised pooleli, 
endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile kui kandidaatriigile ning Lääne-Balkani 
riikidele kui võimalikele kandidaatriikidele) antud lubadusi laienemise kohta, rõhutades 
samal ajal vajadust tagada liidu „suutlikkus toimida ühinemise järel poliitilisel, finantsilisel 
ja institutsioonilisel tasandil”;

C. arvestades, et nõukogu avas ametlikult ühinemisläbirääkimised Türgi ja Horvaatiaga 3. 
oktoobril 2005. aastal;

D. arvestades, et 2005. aasta 15.-16. detsembril kogunenud Euroopa Ülemkogu andis 
kandidaatriigi staatuse endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile;

E. arvestades, et kõikide Kopenhaageni kriteeriumide järgimine on olnud ELiga ühinemise alus 
alates 1993. aastast ning peaks selleks jääma ka tulevaste ühinemiste puhul;

F. arvestades, et Kopenhaageni kriteeriumides on nimetatud olulise kaalutlusena ka “liidu 
võimet võtta vastu uusi liikmeid, säilitades samal ajal Euroopa integratsiooni dünaamika”;

G. arvestades, et liidu institutsiooniline suutlikkus integreerida uusi liikmesriike on seoses 
laienemisega olnud üha sagedamini arutluse all pärast Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist;

H. arvestades, et eelpool mainitud 2005. aasta laienemise strateegiadokumenti puudutavas 
resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles esitama 2006. aasta lõpuks aruande, 
milles toodaks esile liidu vastuvõtmisvõime aluseks olevad põhimõtted;

I. arvestades, et 2006. aasta 15.-16. juunil kogunenud Euroopa Ülemkogu otsustas, et 
"laienemise tempo määramisel tuleb võtta arvesse liidu vastuvõtmisvõimet" ja tegi otsuse 
viia sama aasta detsembris läbi arutelu, mille käigus käsitletakse "kõiki tulevaste laienemiste 
aspekte, sh liidu võimet võtta vastu uusi liikmeid ja uusi laienemisprotsessi kvaliteedi 
parandamise võimalusi seniste positiivsete kogemuste põhjal" ja mis põhineb "kõiki liidu 
vastuvõtmisvõimet puudutavaid asjakohaseid aspekte" käsitleval aruandel, mille komisjon 
peab esitama koos oma aastaaruandega laienemise ja ühinemiseelse protsessi kohta;

J. arvestades, et Euroopa Ülemkogu kohaselt peaks raport “hõlmama ka käsitlust kodanike 
hoiakutest praeguste ja tulevaste laienemiste suhtes ning arvestama vajadusega selgitada 
liidu üldsusele laienemisprotsessi piisaval määral”;

K. arvestades, et Euroopa Ülemkogu 16. ja 17. detsembri 2004. aasta Brüsseli istungil täheldati, 
et "ühinemisläbirääkimised, mis tuleb avada riikidega, kelle ühinemisega kaasnevad olulised 
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finantsilised tagajärjed, on võimalik lõpetada alles pärast finantsraamistiku väljatöötamist 
ajavahemikuks alates 2014. aastast koos sellest tulenevate võimalike finantsreformidega;

L. arvestades, et integreerimisvõime mõiste sisaldab endas nõuet kohandada ELi selliselt, et tal 
oleks võimalik oma uusi liikmeid vastu võtta; see nõue jääb praegu rahuldamata eelkõige
põhiseaduse lepingu tagasilükkamise tõttu Prantsusmaal ja Hollandis, kuna see leping 
võimaldaks Euroopa Liidul tõhusalt ja demokraatlikult toimida, kuid rahaliste vahenditega 
seotud väljakutsega tuleb veel tegeleda;

M. arvestades, et käimas on jätkuv arutelu liidu vastuvõtmisvõime üle tulevase laienemise 
kontekstis; 

N. arvestades, et komisjoni president esitas Euroopa Parlamendis arvamuse, et tulevasele 
laienemisele peaks eelnema institutsiooniline lahendus, ning avaldas lootust, et nimetatud 
institutsioonilise lahenduseni, nagu määras kindlaks 2006. aasta 15.-16. juunil kogunenud 
Euroopa Ülemkogu, võib jõuda 2008. aasta lõpuks, võimaldades liidul seega järgida võetud 
kohustusi läbirääkimistel juba osalevate riikide ja nende riikide suhtes, kellele on antud 
väljavaade Euroopa Liiduga ühinemiseks;

O. arvestades, et kõnealune institutsiooniline lahendus on esimene omasarnane ja ennekõike 
vajalik selleks, et säilitada Euroopa integratsiooni dünaamika, nii nagu otsustasid riigipead 
ja valitsusjuhid 1993. aasta Kopenhaageni istungil;

1. märgib, et pigem on laienemine liitu tugevdanud, edendanud tema majanduskasvu, 
suurendanud tema rolli maailmas ning ergutanud ELi uute poliitikate arengut;

2. tuletab meelde, et mõistet vastuvõtmisvõime kasutati esmakordselt ametlikult 1993. aastal, 
kui Kopenhaageni Euroopa Ülemkogu tunnistas, et lisaks poliitilistele ja majanduslikele 
kriteeriumidele, millele liikmesriigid liiduga ühinemisel peavad vastama, on “liidu võime 
võtta vastu uusi liikmeid, säilitades samal ajal Euroopa integratsiooni dünaamika“ oluline nii 
liidu kui kandidaatriikide üldistes huvides”;

3. tuletab meelde, et kuigi liidu iga laienemine on kaasa toonud muutusi tema 
institutsioonilises, poliitilises ja finantsraamistikus, ei ole need muutused olnud piisavad, et 
säilitada tõhusus liidu otsuste tegemisel;

4. on arvamusel, et mõiste vastuvõtmisvõime ei anna edasi mõtet, mida soovitakse väljendada, 
kuna EL ei võta oma liikmeid mingil viisil vastu, ning teeb seetõttu ettepaneku võtta 
kasutusele mõiste integreerimisvõime, mis toob paremini esile ELi liikmesuse olemuse;

5. rõhutab, et integreerimisvõime ei ole kandidaatriikide suhtes kohaldatav uus kriteerium, vaid 
tingimus, mis tagab laienemise edu ja Euroopa integratsiooniprotsessi sügavuse; vastutus 
parandada oma integreerimisvõimet lasub liidul, mitte kandidaatriikidel;

6. on arvamusel, et integreerimisvõime mõiste tähendab pärast laienemist, et
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– Euroopa institutsioonid on võimelised toimima korrakohaselt ning võtma otsuseid 
vastu tõhusalt ja demokraatlikult, järgides seejuures kindlaks määratud 
menetluskorda,

– liidu rahalised vahendid on piisavad, et oma tegevust asjakohaselt rahastada,

– liit on võimeline arendama tulemusrikkalt oma poliitikaid ning saavutama poliitilisi 
eesmärke, et jätkata poliitiliste projektide teostamist;

7. on arvamusel, et integreerimisvõime tagamiseks peab liit langetama otsused vajalike 
reformide sisu ja rakendusala kohta, enne kui edasine ühinemine aset leiab; sellega seotud 
hindamine tuleb läbi viia kõikidel laienemisprotsessi peamistel etappidel, arvestades uute 
liikmesriikide võimalikku mõju institutsioonilisele, finants- ja otsuste tegemise võimele;

8. tunnistab, et liit seisab praegu silmitsi raskustega austada Kagu-Euroopa riikide suhtes 
võetud kohustusi, kuna tema praegune institutsiooniline, finants- ja poliitiline struktuur on 
veel sobimatu edasiseks laienemiseks ning seda on vaja parandada;

Integreerimisvõime institutsioonilised aspektid

9. rõhutab, et enne edasist laienemist on hädavajalik viia läbi reform, mis võimaldaks liidul 
toimida tõhusamalt, läbipaistvamalt ja demokraatlikumalt; seetõttu on edasiseks 
laienemiseks vaja viia läbi järgmised institutsioonilised reformid:

a) uue, kvalifitseeritud häälteenamuse süsteemi vastuvõtmine, et suurendada nõukogu 
võimet vastu võtta otsuseid;

b) nende küsimuste oluline laiendamine, mille puhul kvalifitseeritud häälteenamuse 
süsteemi rakendatakse;

c) otsuste tegemisel Euroopa Parlamendi osaluse suurendamine olulisel määral ja 
nõukoguga võrdsetel alustel eelarvet ja õigusloomet puudutavates küsimustes;

d) Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eesistumise rotatsioonisüsteemi muutmine;

e) välisministri ametikoha loomine;

f) komisjoni koosseisu edasine muutmine Nice´i lepinguga sätestatu täiendamiseks;

g) komisjoni presidendi rolli ja selle demokraatliku õiguspärasuse tugevdamine 
valimiste kaudu Euroopa Parlamendis;

h) Euroopa Kohtu pädevuse laiendamine liidu kõikidele tegevusaladele, muu hulgas 
põhiõiguste austamise järelevalvele;

i) mehhanismide loomine, et liikmesriikide parlamendid saaksid osaleda liidu tegevuse 
kontrollimisel;
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j) paindlikkust tagavate vahendite tõhustamine vastuseks suurenevale võimalusele, et 
kõik liikmesriigid ei soovi või ei saa teatud poliitikaga ühel ajal edasi minna;

k) asutamislepingute muutmise korra muutmine, et teha see lihtsamaks, tõhusamaks 
ning suurendada selle demokraatlikku iseloomu ja läbipaistvust;

l) sammaste struktuuri väljajätmine, et asendada see ühe ühtse üksusega, kellel on 
ühtne struktuur ja kes on juriidiline isik;

m) liikmesriikide Euroopa Liidust väljaastumist võimaldava klausli vastuvõtmine;

n) asutamise aluseks olevate väärtuste ja liidu eesmärkide selge kindlaksmääramine;

o) liidu pädevuse, tegevuse aluseks olevate põhimõtete ja liikmesriikidega suhete selge 
kindlaksmääramine;

p) liidu otsuste tegemise korra läbipaistvuse suurendamine, nimelt komisjoni tegevuse 
avaliku kontrolli kaudu, kui komisjon tegutseb seadusandliku organi haruna;

q) nende õigusaktide, mille abil liit oma pädevust teostab, selge kindlaksmääramine ja 
lihtsustamine;

rõhutab, et kõik need reformid sisalduvad juba põhiseaduse lepingus ja et nende ellu viimine 
võimaldaks laienenud liidul korralikult toimida ning tagada liidu võime võtta vastu otsuseid 
tõhusalt ja demokraatlikult;

Integreerimisvõime teised olulised aspektid

10. juhib tähelepanu, et lisaks vajalikele institutsioonilistele reformidele on edasiseks 
laienemiseks vaja teha muudatusi liidu struktuuri teistes aspektides, nagu: 

a) Euroopa Liidu põhiõiguste harta vastuvõtmine ja liikmesriikidevahelise 
solidaarsuspoliitika tugevdamine;

b) finantssüsteemi läbivaatamine, kaasa arvatud rahastamissüsteemiga seonduv, et 
kohandada seda vastavalt laienenud liidu uutele vajadustele, juba 2008.–2009. 
aastaks kavandatud 2007.–2013. aasta finantsraamistiku täieliku ja laiaulatusliku 
läbivaatamise rajamine vastavalt Euroopa Parlamendi 8. juuni 2005.aasta 
resolutsioonile laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite kohta 
(2007-2013)1 ja 17. mail 2006. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)2 sätetele;

c) mitme liidu poliitikavaldkonna uus määratlemine – osa neist on defineeritud 50 
aastat tagasi –, et võimaldada Lissaboni strateegia rakendamist, tugevdada 

                                               
1 ELT C 124 E, 25.5.2006, lk 373.
2 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.



DV\779820ET.doc 225/369 PE423.766v01-00

ET

tegevusvõimet rahvusvahelisel tasandil ja kohandada neid uute väljakutsetega, 
millega palju suurem ja erinäolisem liit üleilmastunud maailmas silmitsi seisab; 

d) Euroopa naabruspoliitika tugevdamine, mille eesmärk on tagada vajalikud vahendid 
vastastikku kasulike suhete loomiseks nende Euroopa riikidega, kellel ei ole otsest 
väljavaadet ELiga ühineda, kuna nad ei täida liikmesuse eelduseks olevaid tingimusi, 
või kes ei soovi ühineda;

11. rõhutab, et eelnevalt mainitud reformid tuleb läbi viia samaaegsete jõupingutustega üldsuse 
laienemist pooldava arvamuse tugevdamiseks ning tuletab meelde Euroopa poliitiliste 
juhtide vastutust selgitada üldsusele laienemise ja Euroopa ühtlustumise eesmärke ja 
vastastikku kasulikke aspekte; toetab komisjoni jõupingutusi teavitada laienemispoliitikast 
erinevate kanalite kaudu ja kummutada vääritimõistmised tõenditega, nagu seda nentis 
komisjon oma eelnimetatud 2005. aasta laienemise strateegiadokumendis;

12. kinnitab, et kõik ELi otsused uue liikmesriigi vastuvõtmise kohta on langetatud menetluse 
käigus, mis sisaldab mitmeid tagatisi, nimelt kõikide liikmesriikide üksmeelset otsust 
ühinemisläbirääkimiste alustamise ja lõpetamise kohta, Euroopa Parlamendi heakskiitu ning 
iga ühinemislepingu ratifitseerimist kõikide liikmesriikide poolt;

13. mainib, et ühinemislepingu allakirjutamine liikmesriikide valituste poolt tähendab igal juhul, 
et need valitsused on täielikult kohustunud vastavalt ka tegutsema, tagamaks, et kõnealuse 
lepingu ratifitseerimine toob kaasa ka selle eduka sõlmimise vastavalt kehtivatele 
menetlustele igas riigis;

14. on arvamusel, et Euroopa Parlamendi nõusolekut, mida on vaja, et nõukogu võiks tegutseda 
Euroopa Liidu lepingu artikli 49 alusel seoses uute liikmesriikide ühinemisega, tuleks 
kohaldada nii läbirääkimiste alustamise kui ka lõpetamise otsuse suhtes;

Järeldused

15. kinnitab veel kord oma laienemiskohustust, mis on ajalooline võimalus tagada Euroopas 
rahu, turvalisus, stabiilsus, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted ning majanduskasv ja -
õitseng; on endiselt veendunud, et laienemine peab toimuma samaaegselt liidu sügavama 
integreerumisega, kui ei taheta ohustada Euroopa integratsiooniprotsessi eesmärke;

16. rõhutab, et liit peab olema võimeline õigel ajal kohandama oma institutsioonilisi, finants- ja 
poliitilisi struktuure, et vältida ootamatuid viivitusi kandidaatriikide ühinemisel, kui selgub, 
et nad vastavad kõikidele liikmesuse eelduseks olevatele kriteeriumidele;

17. kinnitab veel kord, et Nice’i leping ei taga piisavat alust edasiseks laienemiseks;

18. toetab veel kord põhiseaduse lepingu heakskiitmist, mis annab lahenduse enamikule ELile 
vajalikele reformidele, et täita oma praegust laienemiskohustust ning toob selgelt esile suhte 
sügavama integratsiooni ja laienemise vahel, ja hoiatab, et kõik katsed aidata kaasa 
põhiseadusliku tervikkokkuleppe üksikute osade rakendamisele võivad ohustada üldist 
kompromissi, millel see põhineb; 
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19. võtab teadmiseks 2006. aasta 15.-16. juunil kogunenud Euroopa Ülemkogu ajakava 
leidmaks lahendus põhiseaduslikule kriisile hiljemalt 2008. aasta teisel poolel;

20. kinnitab veel kord oma kohustust saavutada põhiseaduslik lahendus Euroopa Liidu jaoks nii 
kiiresti kui võimalik ja igal juhul enne, kui liidu kodanikke kutsutakse üles hääletama 
Euroopa valimistel 2009. aastal, nii et liidul oleks võimalik täita endale kandidaatriikide 
suhtes võetud kohustusi ning olla valmis neid liikmesriikidena tunnustama;

o

o      o

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Türgi, Horvaatia, endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Montenegro 
parlamentidele ja valitsustele, Kosovo omavalitsuse ajutistele institutsioonidele ning ÜRO 
missioonile Kosovos.
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- Euroopa Parlamendi 23. märtsi 2006. aasta õigusloomega seotud 

resolutsioon Euroopa tasandi erakondade kohta (2005/2224(INI)) –
Raportöör: Jo Leinen 228

- Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud 
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erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade 
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B. Euroopa Parlamendi koosseis
- Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa 

Parlamendi koosseisu kohta (2007/2169(INI)) – Raportöörid: Alain 
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I lisa: Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi 
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muudetakse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ, 
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hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel 
(2006/0277(CNS)) – Raportöör: Andrew Duff 251
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Euroopa Parlamendi 23. märtsi 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Euroopa 
tasandi erakondade kohta (2005/2224(INI)) – Raportöör: Jo Leinen 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 191 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikli 12 lõiget 2 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 4;

 võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artikli I-46 lõiget 4;

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 
2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise 
eeskirjade kohta1 (edaspidi "määrus"), eriti selle artiklit 12 

 võttes arvesse peasekretäri 21. septembri 2005. aasta aruannet juhatusele Euroopa tasandi 
erakondade rahastamise kohta vastavalt juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse määruse 
rakendamisest2 artiklile 15;

 võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

 võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0042/2006),

A. arvestades, et kodanikulähedase ja demokraatliku liidu edasiarendamine on eelduseks 
Euroopa integratsiooni järgmiste sammude heakskiitmisele kodanike poolt ning seetõttu 
tuleb käsitleda Euroopa demokraatia teostamist kõrge prioriteedina;

B. arvestades, et erakonnad, sealhulgas Euroopa tasandi erakonnad, kujutavad endast olulist 
elementi ühtse Euroopa poliitilise ruumi loomisel, mis tuleb omakorda kasuks demokraatiale 
Euroopa tasandil;

C. arvestades, et erakondadel on oluline roll demokraatlike väärtuste – nagu vabadus, sallivus, 
solidaarsus ja sooline võrdõiguslikkus – edendamisel;

D. arvestades, et sügavam järelemõtlemine Euroopa tuleviku üle nõuab ulatuslikku dialoogi 
kodanikega ja et selle raames peavad võtmerolli mängima Euroopa tasandi erakonnad;

E. arvestades, et paljudes ELi liikmesriikides toetatakse erakondi nende poliitilise teavitustöö 
ja poliitilise tahte kujundamisega seotud ülesannete täitmisel riiklikest vahenditest;

F. arvestades, et poliitilised "pered" on ühinenud Euroopa tasandi erakondadeks ja et nende 
tegevust on toetatud ühenduse vahenditest;

G. arvestades, et Euroopa tasandi erakondade rahastamine liidu tasandil ühenduse vahenditest 
toimub EÜ asutamislepingu artikli 191 alusel;

                                               
1 ELT L 297, 15.11.2003 lk 1.
2 Dokument PE 362.124/BUR/AN.2.
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H. arvestades, et Euroopa tasandi erakondadel ei ole lubatud moodustada reserve 
toetussummade mittekasutamise või omavahendite säästmise teel; arvestades, et erakondade 
positiivse bilansi (kasumi) puhul arvatakse ülejääk toetuse lõppsummast maha;

I.  arvestades, et määrusega on astutud esimene samm Euroopa tasandi erakondadele õigusliku 
raamistiku loomise suunas;

J. arvestades, et erakonnad on esitanud terve rea soove seoses erakondade rahastamise tulevase 
kujundamisega Euroopa tasandil1;

K. arvestades, et Euroopa Parlamendi peasekretär on esitanud määruse kohaldamise kohta 
aruande;

L. arvestades, et erakondade rahastamisega avaliku sektori vahenditest vastavalt määrusele ei 
taheta Euroopa tasandi erakondade jaoks omakapitali reservide moodustamist (annetused, 
liikmemaksud, tasud) raskemaks või isegi võimatuks muuta, vaid et neil on üksnes keelatud 
niisuguse rahalise toetuse vahendite abil eelarveaasta lõpus kasumit teenida;

M. arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad, nagu mis tahes muud tulundus- või 
mittetulundusorganisatsioonid, vajavad pikaajaliste plaanide tegemiseks vähemalt 
minimaalset rahalist tagatist, kasvõi selleks, et nad peavad täitma oma pikaajalisi kohustusi 
töötajate, tarnijate ja töövõtjate ees;

N. arvestades, et praeguse korra kohaselt ei saa Euroopa tasandi erakonnad rahalisi tagatisi 
kauemaks kui üheks aastaks; arvestades et erakondadele antavad toetused määratakse 
kindlaks iga aasta jaoks eraldi ning need sõltuvad täielikult tunnustamist taotlevate 
erakondade ja nendesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arvust; arvestades, et 
vastavad toetused võivad aastate lõikes oluliselt muutuda, kui tekib uusi erakondi või 
muutub erakondadesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arv;

O. arvestades, et hiljuti taotlesid tunnustamist ning esitasid Euroopa Parlamendile taotlused 
toetuse saamiseks kaks uut erakonda, tõstes seega Euroopa tasandi erakondade arvu 
kaheksalt kümnele;

P. arvestades, et praegune olukord muudab erakonnad rahaliselt Euroopa Parlamendist tugevalt 
sõltuvaks, sest nad saavad oma pikaajalisi kohustusi rahastada ainult seni, kuni on tagatud 
püsiv toetuste saamine Euroopa Parlamendilt;

Q. arvestades, et praegune olukord ei julgusta Euroopa tasandi erakondi finantsjuhtimist 
nõuetekohaselt korraldama, sest puudub tõeline stiimul majandusliku tasuvuse põhimõtete 
rakendamiseks kulude juhtimises;

R. arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad on kohustatud esitama igal aastal viie kategooria 
vahel jaotatud eelarve; arvestades, et eelarve struktuuri määrab kindlaks Euroopa Parlament;

                                               
1 Järgmiste parlamendiliikmete 1. juuni 2005. aasta ühine kiri Euroopa Parlamendi presidendile: 

Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou ja Ruttelli.
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S. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja Euroopa tasandi erakonna vahelise toetuslepingu 
tüüpvormi1 artikli I.3.3 sätestab, et ümberpaigutused eelarveridade vahel ei tohi ületada 20% 
iga eelarverea summast;

T. arvestades, et piirangud, mida kohaldatakse raha ümberpaigutamisele eelarveridade vahel, ei 
võimalda Euroopa tasandi erakondadel aasta jooksul oma poliitilisi prioriteete muuta;

U. arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad võivad nüüd omada õiguslikku seisundit, mis 
põhineb erakondade juriidilise isiku staatusel nende asukohariigis; arvestades, et mõned 
erakonnad on valinud õiguslikuks vormiks Belgia mittetulundusühingu ja teised on valinud 
rahvusvahelise mittetulundusühingu vormi;

V. arvestades, et vaatamata sellele on lõhe Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
institutsioonide fiskaalse käsitamise vahel väga suur;

W. arvestades, et määrusega tehti Euroopa Parlamendile ülesandeks avaldada määruse 
kohaldamise kohta raport ja osutada selles võimalikele muudatustele,

Poliitiline taust

1. märgib, et paljude kodanike ja Euroopa institutsioonide vahele on tekkinud lõhe, mis tuleneb 
sellest, et senine Euroopa poliitikat puudutav poliitiline kommunikatsioon ja teavitamine on 
olnud ebapiisavad;

2. väljendab veendumust, et Euroopa tasandi erakonnad peavad üksnes katusorganisatsioonide 
rolli täitjatest arenema edasi Euroopa poliitika elavateks, ühiskonna kõikidel tasanditel 
juurdunud osalejateks, pakkudes Euroopa poliitikas valikut ning töötades kodanike tõelise 
kaasatuse suunas mitte ainult seoses Euroopa Parlamendi valimistega, vaid ka kõikides 
teistes Euroopa poliitilise elu aspektides;

3. arvab, et Euroopa tasandi erakonnad kujutavad endast Euroopa avaliku arvamuse 
kujundamisel ja väljendamisel olulist osa, ilma milleta liidu edasiarendamine ei õnnestu;

4. rõhutab vajadust jõuda lisaks Euroopa tasandi erakondade rahastamise eeskirjadele Euroopa 
tasandi erakondade tõelise põhikirja koostamiseni, mis sätestaks nende õigused ja 
kohustused ning annaks neile võimaluse saada ühenduse õigusel põhinev ja liikmesriikides 
toimiv õiguslik staatus; palub, et parlamendi põhiseaduskomisjon kontrolliks Euroopa 
tasandi erakondade Euroopa põhikirja küsimust õiguslikust ja maksudega seotud 
vaatepunktist lähtuvalt ja töötaks sellega seoses välja konkreetsed ettepanekud;

5. nõuab tungivalt, et kõnealune põhikiri sisaldaks Euroopa tasandi erakondade üksikisikute 
liikmesust, erakondade juhtimist, kandidaatide esitamist ja valimisi puudutavaid eeskirju, 
samuti erakondade kongresside ja koosolekute korraldamise üksikasjadega ja toetamisega 
seonduvat;

                                               
1 Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus määruse (EÜ) nr 2004/2003 rakendamisest 

(ELT C 155, 12.6.2004, lk 1), 2. lisa.
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Kogemused ja ettepanekud olukorra parandamiseks

6. palub komisjonil uurida võimalust kehtestada määruse (EÜ) nr 2004/2003 läbivaatamisega 
seoses Euroopa tasandi erakondade ühenduse eelarvest rahastamise eeskirjad, mis ei põhine 
toetuste mõistel finantsmääruse esimese osa VI jaotise tähenduses, pidades meeles, et selle 
mõiste puhul ei võeta arvesse erakondade eripära;

7. võtab teadmiseks, et määruse tühistamise taotlemiseks on esitatud kolm hagi, mille esimese 
astme kohus 11. juulil 2005 vastuvõetamatutena tagasi lükkas, kusjuures ühe nimetatud 
otsuse suhtes on esitatud edasikaebus;

8. tervitab asjaolu, et alates 2004. aasta juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistele 
järgnenud ametiaja algusest on aset leidnud liikmesriikide erakondade kaheksa ühinemist 
Euroopa tasandi erakondadeks ja et neil on olnud võimalus määruse sätete alusel rahaliselt 
toetada;

9. märgib, et rahaliste toetuste eraldamine 2004. eelarveaastaks summas 4,648 miljonit EURi 
algas 18. juunil 2004 ettepanekute esitamise kutsega ja lõpetati nõuetekohaselt juhatuse 6. 
juuli 2005 otsusega rahaliste toetuste lõpliku kindlaksmääramise kohta;

10. märgib rahuloluga, et Euroopa tasandi erakonnad on töötajate ametisse nimetamisel suuresti 
arvestanud meeste ja naiste võrdsete võimaluste põhimõtet, ning ergutab neid tagama meeste 
ja naiste võrdsemat esindatust nimekirjades ja valitud liikmete hulgas;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu 2005. aasta eelarve nägi ette erakondade 
rahastamise vahendid summas 8,4 miljonit EURi, mille juhatus jagas vastavalt määrusega 
kehtestatud jaotuskoodile avaldused esitanud kaheksa erakonna vahel;

12. võtab teadmiseks, et Euroopa tasandi erakondadele esitati 2004. aastal arve kogusummas 20 
071 EURi tehnilise abi (saalide, tehnika ja eriti tõlketeenuse)eest, mida neile Euroopa 
Parlamendi määruse alusel tasu eest võimaldatakse;

13. peab seniste praktiliste kogemuste alusel ja eelarvet puudutavaid sätteid silmas pidades 
vajalikuks rahastamissüsteemi järgmisi muudatusi:

a) taotluste esitamise menetlus on määruses sätestatud ainult põhijoontes. Vältimaks 
taotluste esitajate asjatut tööd taotluste esitamise menetluse käigus, tuleks see muuta 
kaheastmeliseks sellisel viisil, et esmalt otsustatakse esimesel astmel, kas erakond 
põhimõtteliselt vastab toetuse saamise eelduseks olevatele nõuetele, ja seejärel 
määratakse teisel astmel kindlaks vahendite maht;

b) vahendite väljamaksmise rütm ei ole optimaalselt saajate töökorraga kooskõlastatud. 
Seda tuleks muuta nii, et 80% rahalistest toetustest kuulub väljamaksmisele pärast 
rahastamiskokkuleppe allkirjastamist ning ülejäänud osa makstakse välja saajate 
poolt esitatud arvete alusel pärast eelarveaasta lõppu;
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c) tagamaks saajatele finantsmääruses kehtestatud kohustuslike eelarvepõhimõtete 
raames suuremat kindlust rahaliste vahendite plaanimisel, peaksid iga-aastaste 
esialgse eelarvestamise koostamisel osalevad organid – juhatus ja eelarvekomisjon –
leppima ametiaja alguses kokku mitmeaastase rahastamiskava, seda nii igale 
erakonnale ette nähtud põhisumma osas (15% eelarve üldsummast) kui ka iga 
erakonda kuuluva Euroopa Parlamendi liikme kohta ette nähtud täiendava summa 
osas (85% eelarve üldsummast), mis näeb nii ette ka paindliku lähenemise uute 
erakondade asutamisele;

d) Euroopa tasandi erakondadele tuleb võimaldada rahaliste vahendite pikaajalist 
plaanimist. Seetõttu on vajalik, et erakondadel oleks võimalik kasutada reservide 
loomiseks omavahendeid, eelkõige annetusi ja liikmemakse, mis ületavad kulude 
katteks ettenähtud rahastamise omavahendite arvel 25% ulatuses;

e) praegu kehtiva finantsmääruse läbivaatamise menetluse käigus või määruse 
muutmise kaudu tuleks püüelda piiratud erandi kehtestamise poole, mis lubab 
kasutada 25% eelarveaastaks eraldatud vahenditest veel järgneva aasta esimeses 
kvartalis;

f) rahaliste vahendite jäik jaotus viie eelarverubriigi vahel ja piiratud võimalused 
vahendite ümberpaigutamiseks nende eelarverubriikide raames ei vasta Euroopa 
tasandi erakondade vajadustele. Sellest tulenevalt tuleks muuta rahastamiskokkulepet 
nii, et eelarverubriikide vahel oleks võimalik ümber paigutada suuremat osa 
vahenditest eeldusel, et antud menetlusega seotud halduskoormus on võimalikult 
väike;

g) lisaks sellele tuleks luua võimalus käsitleda erakondade poolt esitatavat aasta 
tööprogrammi nii paindlikult, et erakonnad saaksid oma poliitilise töö käigus 
reageerida kohaselt ka ettenägematutele sündmustele;

h) rahastamise korraldamise tõhusamaks muutmise huvides tuleks nihutada erakondade 
lõpparuannete esitamise tähtaeg järgmise eelarveaasta 15. maile;

i) selleks, et saavutada eesmärgiks seatud Euroopa tasandi erakondade tugevdamine 
Euroopa demokraatia osana, ja silmas pidades seoses laienemisega kasvavaid 
nõudeid nende poliitilisele tööle (tõlkekulud, reisikulud jne), tundub olevat soovitav 
erakondade rahalise toetamise asjakohane edasiarendamine;

14. peab kohaseks arutada Euroopa Liidu tuleviku üle järelemõtlemise faasis lisaks eelnevale 
järgmisi küsimusi:

a) Millises vormis on võimalik toetada Euroopa poliitilisi fonde, et täiustada Euroopa 
erakondade poliitilist teavitus- ja haridustööd? Euroopa Parlament palub komisjonil 
teha antud küsimuse osas vastavaid ettepanekuid.

b) Millisel viisil on võimalik koostada Euroopa Parlamendi valimisteks Euroopa 
tasandi erakondade Euroopa nimekirjad, et edendada Euroopa poliitilise avalikkuse 
kujundamist?
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c) Milline võiks olla Euroopa tasandi erakondade mõju Euroopa teemasid, Euroopa 
Parlamendi valimisi ja komisjoni presidendi valimist puudutavate rahvahääletuste 
puhul?

d) Millises viisil oleks võimalik suurendada ja toetada Euroopa poliitiliste 
noorteorganisatsioonide rolli, mis kujutavad endast olulist vahendit Euroopa 
teadlikkuse ja nooremate põlvkondade euroopaliku identiteedi tugevdamiseks ja 
kujundamiseks? Parlament soovitab luua institutsioonisisese töörühma, kuhu 
kuuluvad esindajad asjaga seotud komisjonidest, Euroopa tasandi erakondadest ning 
poliitilistest noorteorganisatsioonidest. Töörühm esitaks aasta jooksul juhatusele 
aruande parteipoliitiliste noorteorganisatsioonide rolli kohta ning parimate 
võimaluste kohta toetada neid praegu ja tulevases statuudis. 

o

o o

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade 
rahastamise eeskirjade kohta (2007/0130(COD)) – Raportöör: Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0364);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 191, mille alusel esitas 
komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0202/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A6-0412/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. kutsub juhatust üles uurima, milliste vahenditega tagatakse Euroopa tasandi erakonnale 
kolmekuuline üleminekuperiood oma liikmete arvu taastamisel, kui eelarveaasta jooksul on 
erakonna liikmete arv langenud alla muudetud määruse miinimumnõuete;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 18. DETSEMBRI 2007. AASTA MÄÄRUS (EÜ) nr 
1524/2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste 
ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 191,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras1

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 2004/20032 artiklis 12 on sätestatud, et Euroopa Parlament avaldab
nimetatud määruse kohaldamise kohta aruande, milles näidatakse vajaduse korral
võimalikud muudatused rahastamissüsteemis. 

(2) Euroopa Parlament leidis oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsioonis Euroopa tasandi
erakondade kohta3, et määrust (EÜ) nr 2004/2003 tuleks alates selle jõustumisest 2004.
aastal saadud kogemusi arvesse võttes parandada mitme punkti osas, mille peamine
eesmärk on parandada nimetatud erakondade ja nendega seotud sihtasutuste rahastamise
olukorda. 

(3) Tuleks vastu võtta Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahalist toetamist reguleerivad
sätted, kuna sellised erakondadega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused võivad
oma tegevuse kaudu toetada ja innustada Euroopa tasandi erakondade eesmärkide
saavutamist, eelkõige osaledes Euroopa poliitika ja integratsiooni teemalises diskussioonis,
toimides muuhulgas uute ideede, lähenemiste ja poliitiliste valikute katalüsaatorina. Selline
rahaline toetus tuleks ette näha Euroopa Liidu üldeelarve parlamendi jaos, samamoodi
nagu Euroopa tasandi erakondade puhul. 

(4) Kodanike kõige laiema võimaliku osalemise tagamine Euroopa Liidu demokraatias jääb
endiselt oluliseks eesmärgiks. Selles kontekstis võivad erilist rolli mängida poliitilised
noorteorganisatsioonid, tekitades noorte seas huvi Euroopa Liidu poliitilise süsteemi vastu
ja tugevdades sellealaseid teadmisi ning edendades aktiivselt nende osalemist Euroopa
tasandi demokraatlikus tegevuses.

(5) Et parandada tingimusi Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks, julgustades samas
erakondi tagama piisavat pikaajalist finantsplaneerimist, tuleks kohandada minimaalse

                                               
1 Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 

nõukogu 17. detsembri 2007.aasta otsus.
2 ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.
3 ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 127.
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kaasrahastamise nõuet. Samal tasemel kaasrahastamist tuleks nõuda Euroopa tasandi

poliitiliste sihtasutuste jaoks.
(6) Selleks et veelgi tugevdada ja edendada Euroopa Parlamendi valimiste euroopalikkust,

tuleks selgesõnaliselt kinnitada, et Euroopa Liidu üldeelarvest saadud vahendeid võib
kasutada ka Euroopa tasandi erakondade kampaaniate rahastamiseks Euroopa Parlamendi
valimiste puhul, tingimusel et see ei kujuta endast otsest või kaudset siseriiklike poliitiliste
erakondade või kandidaatide rahastamist. Euroopa tasandi erakonnad tegutsevad eelkõige
Euroopa Parlamendi valimiste raames ning nende peamine eesmärk on rõhutada nende
valimiste euroopalikku iseloomu. Kooskõlas nõukogu otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ,
Euratom lisatud Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel üldistel valimistel käsitleva
akti1 artikliga 8 reguleerib Euroopa Parlamendi valimistel valimiskulude rahastamist ja
piiramist iga liikmesriik oma siseriiklike õigusaktidega. Siseriiklikke õigusakte
kohaldatakse ka siseriiklike valimiste ja referendumite valimiskuludele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2004/2003 muutmine

Määrust (EÜ) nr 2004/2003 muudetakse järgmiselt:
1) Artiklile 2 lisatakse järgmised punktid:

„4. Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused – liikmesriigis juriidilise isiku staatust omav

üksus või üksuste võrgustik, mis on seotud Euroopa tasandi erakonnaga ning mis

kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkide ja põhiväärtustega toetab ja täiendab asjaomase

Euroopa tasandi erakonna tegevust eelkõige järgmiste ülesannete täitmise kaudu:

– Euroopa poliitikat ja Euroopa integratsiooniprotsessi käsitleva diskussiooni 

jälgimine;

– Euroopa poliitikaga seotud tegevuste arendamine, näiteks nimetatud küsimusi 

käsitlevate ning peamisi sidusrühmi, sealhulgas noorteorganisatsioone ja teisi 

kodanikuühiskonna esindajaid hõlmavate seminaride, koolituskursuste, 

konverentside ja uurimuste korraldamine ja toetamine;

– koostöö arendamine sama liiki üksustega demokraatia edendamise eesmärgil;

– Euroopa tasandi koostööraamistiku pakkumine siseriiklikele poliitilistele 

sihtasutustele, akadeemilistele ringkondadele ja teistele asjaomastele 

osalejatele;
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5. „Rahastamine Euroopa Liidu üldeelarvest” tähendab toetust määruse (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (edaspidi „finantsmäärus”) artikli 108 lõike 1 tähenduses.

__________
* Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 
16.9.2002, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ,Euratom) nr …/2007 
(ELT L …)*.”

2) Artiklis 3 muutub ainus lõige lõikeks 1 ning lisatakse järgmised lõiked:

„2. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus peab täitma järgmised tingimused:

a) olema seotud ühe kooskõlas lõikega 1 tunnustatud Euroopa tasandi 

erakonnaga, kes kinnitab nimetatud seost;

b) olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub. See juriidiline üksus peab 

olema eraldiseisev Euroopa tasandi erakonnast, millega ta on seotud;

c) järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu

asutamispõhimõtteid, nimelt vabaduse, demokraatia, inimõiguste austamise ja 

põhiliste vabaduste ning õigusriigi põhimõtteid;

d) ei tohi olla kasumit taotlev;

e) tema juhtorgan peab olema geograafiliselt tasakaalus.

3. Käesoleva määruse raames määratlevad Euroopa tasandi erakonnad ja sihtasutused

ise omavaheliste suhete vormi kooskõlas siseriikliku õigusega, pidades silmas, et

ühelt poolt Euroopa tasandi erakonna ning teiselt poolt sellega seotud Euroopa 

tasandi poliitilise sihtasutuse igapäevane töökorraldus ning juhtimisstruktuurid on 

piisavalt eraldatud.”

3) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja täidab artiklites 2 ja 3 sätestatud 

tingimusi;”;

b) lisatakse järgmised lõiked:

„4. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus võib taotleda Euroopa Liidu üldeelarvest 

rahastamist ainult Euroopa tasandi erakonna kaudu, millega ta on seotud.
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5. Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele eraldatakse rahalist toetust seotuse

alusel Euroopa tasandi erakonnaga, kohaldades artikli 10 lõike 1 sätteid. 

Niiviisi eraldatud summade suhtes kohaldatakse artikleid 9 ja 9a.

6. Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele eraldatud toetust kasutatakse üksnes 

selle sihtasutuse artikli 2 lõikes 4 määratletud tegevuse rahastamiseks. Mitte 

mingil juhul ei tohi seda kasutada valimiste või referendumikampaaniate 

rahastamiseks.

7. Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamise taotluste hindamisel kohaldatakse 

lõigete 1 ja 3 sätteid mutatis mutandis Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 

suhtes.”

4) Artiklile 5 lisatakse järgmised lõiked:

„4. Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 

suhtes.

5. Kui Euroopa tasandi erakond, millega Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on 

seotud, kaotab oma staatuse, jääb kõnealune Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus 

ilma rahastamise õigusest käesoleva määruse alusel.

6. Kui Euroopa Parlament leiab, et artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud mis tahes 

tingimust enam ei täideta, jääb kõnealune Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ilma 

rahastamise õigusest käesoleva määruse alusel.”

5) Artiklid 6, 7 ja 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Rahastamisega seotud kohustused

1. Euroopa tasandi erakond ning samuti Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus:

a) avaldab oma tulud ja kulud ning varade ja kohustuste aruande igal aastal;

b) deklareerib oma rahastamisallikad, esitades nimekirja annetajatest ja iga 

annetaja annetustest, välja arvatud annetuste puhul, mis ei ületa 500 eurot 

aastas annetaja kohta.

2. Euroopa tasandi erakond ning samuti Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei võta 

vastu:

a) anonüümseid annetusi;
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b) annetusi Euroopa Parlamenti kuuluvate poliitiliste rühmade eelarvetest;

c) annetusi ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt 

kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja suhtes 

kehtivate eeskirjade alusel;

d) 12 000 eurot aastas annetaja kohta ületavaid annetusi füüsilistelt või 

juriidilistelt isikutelt, välja arvatud punktis c viidatud ettevõtjad, ning ilma et 

see piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist;

e) annetusi kolmanda riigi ametiasutustelt, sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes 

ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju oma 

omandiõiguse või finantsosaluse tõttu ettevõtjas või selle suhtes kehtivate 

eeskirjade alusel.

3. Euroopa tasandi erakonda võivad toetada selle liikmeks olevad siseriiklikud 

erakonnad või Euroopa tasandi erakonna füüsilisest isikust liikmed. Riiklike 

erakondade või füüsiliste isikute toetus Euroopa tasandi erakonnale ei või ületada 

40 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna aastaeelarvest.

4. Euroopa tasandi poliitilist sihtasutust võivad toetada selle liikmeks olevad 

siseriiklikud poliitilised sihtasutused ning Euroopa tasandi erakonnad. Niisugused 

toetused ei või ületada 40 % kõnealuse Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 

aastaeelarvest ja need ei tohi pärineda Euroopa tasandi erakonna poolt käesoleva 

määruse alusel Euroopa Liidu üldeelarvest saadud rahalistest vahenditest. 

Tõendamiskohustus on asjakohasel Euroopa tasandi erakonnal.

Artikkel 7

Rahastamiskeeld

1. Euroopa tasandi erakondade rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest või mis tahes 

muust allikast ei või kasutada muude erakondade otseseks või kaudseks 

rahastamiseks, eriti siseriiklike erakondade või üksikkandidaatide puhul. Neid 

siseriiklikke erakondi ja üksikkandidaate reguleerivad siseriiklikud eeskirjad.

2. Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest või 

muust allikast ei või kasutada ei Euroopa tasandi ega siseriiklike erakondade või 

üksikkandidaatide ega ka siseriiklike sihtasutuste otseseks või kaudseks 

rahastamiseks.
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Artikkel 8

Kulu liik

Ilma et see piiraks poliitiliste sihtasutuste rahastamist, võib assigneeringuid, mis on saadud 

Euroopa Liidu üldeelarvest kooskõlas käesoleva määrusega, kasutada ainult artikli 4 lõike 

2 punktis b viidatud poliitilises programmis näidatud eesmärkidega otseselt seotud kulude 

katteks.

Selliste kulude hulka kuuluvad administratiivkulud ning tehnilise abi, koosolekute, 

teadusuuringute, piiriüleste ürituste, uuringute, teabe ja väljaannetega seotud kulud.

Euroopa tasandi erakondade kulude hulka võib ka kuuluda Euroopa tasandi erakondade 

kampaaniate rahastamine Euroopa Parlamendi valimiste puhul, milles nad osalevad artikli 

3 lõike 1 punkti d nõuetest lähtuvalt. Vastavalt artiklile 7 ei rahastata nende 

assigneeringutega otseselt ega kaudselt siseriiklikke erakondi või üksikkandidaate.

Selliseid vahendeid ei kasutata referendumikampaaniate rahastamiseks.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 

akti artikliga 8 reguleerib Euroopa Parlamendi valimistel erakondade ja kandidaatide 

valimiskulude rahastamist ja piiramist iga liikmesriik oma siseriiklike õigusaktidega.”

6) Artikli 9 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„1. Assigneeringud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutuste rahastamiseks määratakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus ja 

teostatakse kooskõlas Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava 

finantsmäärusega ja selle rakenduseeskirjadega.

Käesoleva määruse rakendamismenetluse kehtestab eelarvevahendite käsutaja.

2. Vallas- ja kinnisvara hinnatakse ja kulumit arvestatakse vastavalt finantsmääruse 

artiklis 133 sisalduvatele institutsioonidele kohaldatavate sätetele.

3. Käesoleva määruse alusel toimuvat rahastamist kontrollitakse kooskõlas 

finantsmäärusega ja selle rakendussätetega.

Kontrolli teostatakse iga-aastase sõltumatu välisauditi kinnitamise teel. See kinnitus

edastatakse Euroopa Parlamendile kuue kuu jooksul pärast asjaomase rahandusaasta 

lõppu.”
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7) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a

Läbipaistvus

Euroopa Parlament avaldab oma veebilehel selleks otstarbeks loodud rubriigis järgmised 

dokumendid:

– aastaaruande koos tabeliga igale Euroopa tasandi erakonnale või poliitilisele 

sihtasutusele makstud summadega iga eelarveaasta kohta, mil toetusi maksti;

– artiklis 12 sätestatud Euroopa Parlamendi aruande käesoleva määruse kohaldamise ja 

rahastatud tegevuste kohta;

– käesoleva määruse rakendussätted.”

8) Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega: 

„2. Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavad vahendid ei tohi ületada 85% Euroopa 

tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse rahastamiskõlblikest kulutustest. 

Tõendamiskohustus on asjakohasel Euroopa tasandi erakonnal.”

9) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Hindamine

Euroopa Parlament avaldab aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rahastatud 

tegevuste kohta hiljemalt 15. veebruaril 2011. Aruandes näidatakse vajaduse korral 

võimalikud muudatused rahastamissüsteemis.”

Artikkel 2

Üleminekusätted

Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse Euroopa tasandi erakondadele antavate toetuste suhtes 
alates 2008. eelarveaastast.

2008. eelarveaastal kohaldatakse määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 4 lõike 4 sätteid Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise kohta ainult seoses pärast 1. septembrit 2008 tekkinud 
rahastamiskõlblike kuludega.

Euroopa tasandi erakonnad, mis on nõuetekohaselt esitanud oma taotlused 2008. aastaks toetuste 
saamiseks, võivad hiljemalt ... esitada käesoleva määrusega kehtestatud muudatustel põhineva 
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täiendava rahastamistaotluse ja vajadusel taotluse selle erakonnaga seotud Euroopa tasandi 
poliitilisele sihtasutusele toetuse saamiseks. Euroopa Parlament võtab vastu asjakohased 
rakendusmeetmed.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu 
määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (2007/0820(CNS)) 
– Raportöör: Jo Leinen 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (14320/2007);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2007)0364);

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust;1

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 
2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise 
eeskirjade kohta;2

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 279, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0411/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni kirja (A6–0465/2007),

1. kiidab heaks nõukogu määruse eelnõu;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb teksti 
oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 

390, 30.12.2006, lk 1).
2 ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.



PE423.766v01-00 244/369 DV\779820ET.doc

ET



Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi koosseisu 
kohta (2007/2169(INI)) – Raportöörid: Alain Lamassoure ja Adrian Severin 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumise kohta: Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa Liidu lepingu artikkel 48)1;

– võttes arvesse 29. oktoobri 2004. aasta Euroopa põhiseaduse lepingu artikli I-20 lõiget 2 ja 
selle lepingu protokolli nr 342;

– võttes arvesse 21. ja 22. juunil 2007. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu eesistuja 
järeldusi3;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut muutva 
lepingu (reformileping) eelnõu4 artikli 1 punkti 15;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0351/2007),

A. arvestades, et 21. ja 22. juuni 2007. aasta Euroopa Ülemkogu kutsus Euroopa Parlamenti 
esitama 2007. aasta oktoobriks algatuse projekti Euroopa Parlamendi tulevase koosseisu 
suhtes tehtava otsuse kohta, nii nagu on ette nähtud 2004. aasta valitsustevahelisel 
konverentsil raames heakskiidetud protokollis 34; 

B. arvestades, et kohtade jagunemine Euroopa Parlamendis perioodil 2009–2014 on praegu 
sätestatud 25. aprilli 2005. aasta akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja 
Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta artikli 9 lõikes 2; 

C. arvestades, et reformilepingu eelnõus on tehtud ettepanek muuta Euroopa Liidu lepingut 
(uus artikkel [9 A]) ja kehtestada uus kord Euroopa Parlamendi koosseisu 
kindlaksmääramiseks, kinnitades kohtade lõplikuks arvuks 750, nii et iga liikmesriigi puhul 
on maksimaalne kohtade arv 96 ja minimaalne kohtade arv 6, ja nähes ette nn kahaneva 
proportsionaalsuse põhimõtte;

D. arvestades, et kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet pole lepingus kindlaks määratud ning 
see tuleks esitada selgel ja objektiivsel viisil, nii et selle järgi saaks juhinduda kohtade 
jagunemisel Euroopa Parlamendis;

E. arvestades, et esmases õiguses kehtestatud ja käesolevas resolutsioonis defineeritud 
kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet saaks kasutada asjakohase kriteeriumina pädevate 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0328.
2 ELT C 310, 16.12.2004, lk 1.
3 11177/1/07 REV 1.
4 CIG 1/1/07, 5. oktoober 2007.
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institutsioonide tegevuse hindamiseks otsuse vastuvõtmisel Euroopa Parlamendi kohtade 
kindlaksmääramise suhtes;

F. arvestades, et selle põhimõtte rikkumist võiks karistada Euroopa Kohus; 

G. arvestades, et praeguses olukorras on oluline teha nii, et ühtegi liikmesriiki ei seataks fakti 
ette, et tema kohtade arvu vähendatakse viimase laienemise järel kinnitatud kohtade arvu 
suhtes;

H. arvestades, et praeguses etapis ei tuleks arvesse võtta tulevaste laienemiste mõju, kuna seda 
pole võimalik ette ennustada; arvestades, et laienemise tagajärgi saab nõuetekohaselt arvesse 
võtta vastavates ühinemisaktides, ületades ajutiselt 750 koha piiri, nagu tehti viimase 
laienemise puhul;

I. arvestades, et kasutatav süsteem peab olema selge, arusaadav ja läbipaistev ning selles peab 
olema võimalik ilma uute põhjalike läbirääkimisteta võtta arvesse elanike arvu muutusi 
liikmesriikides; 

J. arvestades, et rahva demokraatliku esindatuse legitiimsuse tagamiseks peab kohtade 
jagunemine Euroopa Parlamendis toimuma õiglase, arusaadava ja jätkusuutliku süsteemi 
alusel, mis on ühtlasi hädavajalik eeltingimus selleks, et Euroopa Parlament saaks oma rolli 
täita ning osaleda Euroopa avaliku arvamuse väljatöötamises ja õigusloome vastuvõtmises;

K. arvestades, et Euroopa Parlamendi praeguse kohtade arvu põhjal näib 2009. aastal valitava 
koosseisu puhul üleminek stabiilsemale ja kahaneval proportsionaalsusel põhinevale 
süsteemile sobilik ja õigustatud,

1. jagab Euroopa Ülemkogu soovi saavutada juba praegu poliitiline kokkulepe, mis 
võimaldaks kohandada Euroopa Parlamendi koosseisu vastavalt uue lepingu sättele ja 
mõttele, ning anda nimetatud kokkuleppele ametlik kuju kohe pärast uue lepingu jõustumist 
enne 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimisi; 

2. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramine põhimõtete alusel, mis 
kajastavad täpsemalt praegust demograafilist olukorda ja tagavad parimal viisil Euroopa 
kodanikkonna esindatuse, aitaks suurendada Euroopa Parlamendi demokraatlikku 
legitiimsust, kuna uus leping suurendab parlamendi volitusi; 

3. märgib, et Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisaktis ette nähtud Euroopa Parlamendi koosseisu 
tuleb igal juhul kohe pärast reformilepingu jõustumist muuta;

4. märgib, et Euroopa Liidu lepingu artiklis [9 A], nii nagu see on üle võetud reformilepingu 
eelnõusse, määratakse ülempiiriks 750 liikmekohta, nii et maksimaalselt 96 kohta läheb 
kõige suurema rahvaarvuga liikmesriigile ja minimaalselt 6 kohta kõige väiksema 
rahvaarvuga liikmesriigile, ning selles kehtestatakse Euroopa kodanike esindatuse põhimõte
vastavalt kahaneva proportsionaalsuse põhimõttele seda terminit täpsemalt määratlemata;

5. tõdeb, et nimetatud artiklis [9 A] sätestatud raamistik võimaldab ühendada tõhususe 
põhimõtte, seades piiri parlamendiliikmete arvule tasemel, mis on kooskõlas seadusandliku 
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kogu rolliga, pluralismi põhimõtte, tagades iga liikmesriigi peamiste poliitiliste 
suundumuste, eriti valitsus- ja opositsioonierakondade esindatuse, ning solidaarsuse 
põhimõtte, mille kohaselt kõige suurema rahvaarvuga liikmesriigid on nõus väiksema 
esindatusega, et võimaldada väiksema rahvaarvuga liikmesriikidele paremat esindatust;

6. on seisukohal, et kahaneva proportsionaalsuse põhimõte tähendab, et iga liikmesriigi 
rahvaarvu ja parlamendikohtade arvu suhe peab varieeruma vastavalt rahvaarvule sellisel 
viisil, et suurema rahvaarvuga liikmesriigi parlamendiliige esindab suuremat arvu kodanikke 
kui väiksema rahvaarvuga liikmesriigi parlamendiliige ja vastupidi, kuid samas ei tohi 
väiksema rahvaarvuga liikmesriigil olla rohkem parlamendikohti kui suurema rahvaarvuga 
riigil; 

7. rõhutab, et praegu pole kodaniku mõiste liikmesriikide vahel piisavalt ühtlustatud, mistõttu 
on erinevate liikmesriikide rahvaarvu kindlaksmääramisel sobilik võtta aluseks Euroopa 
Liidu Statistikaameti (Eurostat) andmed, millele tuginetakse ka Euroopa Liidu Nõukogus 
kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamisel, kui on vaja kindlaks määrata, mitut protsenti 
liidu elanikkonnast poolthääled esindavad;

8. peab vajalikuks, et Euroopa lõimumise praeguses etapis ei tehtaks ühelegi liikmesriigile 
ettepanekut vähendada tema parlamendikohtade arvu Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisaktiga 
kindlaks määratud kohtade arvu suhtes, välja arvatud kõige rahvarohkema liikmesriigi 
Saksamaa puhul, kelle kohtade arvu vähendatakse reformilepingust tuleneva mandaadi 
alusel 99lt 96le;

9. leiab samal ajal, et praeguses olukorras ei tuleks vähendada Euroopa Parlamendi kohtade 
arvu ega sellest lähtuvalt tulevaste laienemistega, mille täpne aeg pole veel selge, loodava 
Euroopa kodanikkonna esindatust;

10. teeb sellega seoses ettepaneku jagada tulevikus Euroopa Parlamendi kohad 750 
parlamendiliikme vahel ning on seisukohal, et tulevaste laienemiste puhul võib nimetatud 
ülemmäära kuni parlamendi vastava ametiaja lõpuni ajutiselt ületada, nagu tehti Bulgaaria ja 
Rumeenia puhul, ning pärast seda vaadata kohtade jagunemine laienemisele järgnevate 
valimiste jaoks uuesti üle;

11. tuletab meelde, et käesolevas resolutsioonis defineeritud kahaneva proportsionaalsuse 
põhimõtte rikkumine võiks tulevikus olla karistatav Euroopa Kohtus, kui Euroopa 
Parlamendi koosseisu kindlaksmäärav akt on muutunud teisese õiguse vahendiks, mille 
puhul järgitakse aluslepingus kehtestatud piirmäärasid ja põhimõtteid;

12. palub valitsustevahelisel konverentsil võtta vastu konverentsi lõppdokumendile lisatav 
deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli [9 A] lõike 2 kohta reformilepingu eelnõusse 
ülevõetud kujul ning esitada selles uuesti Euroopa Parlamendi koosseisu käsitleva Euroopa 
Ülemkogu otsuse eelnõu (käesoleva resolutsiooni lisa I), eeldades et nimetatud otsus 
võetakse ametlikult vastu nimetatud artikli [9 A] lõike 2 sätete kohaselt kohe pärast 
reformilepingu jõustumist; kohustub viima oma pädevusse jäävad asjaomased menetlused 
läbi võimalikult kiiresti kohe pärast reformilepingu jõustumist; kutsub Euroopa Ülemkogu 
rakendama eespool nimetatud deklaratsiooni kohe pärast reformilepingu jõustumist ja 
kooskõlas selle sätetega, et liikmesriikidel oleks võimalik võtta õigeaegselt vastu Euroopa 
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Parlamendi 2009–2014. aasta koosseisu valimiste korraldamiseks vajalikud siseriiklikud 
õigusaktid;

13. rõhutab, et ülalnimetatud Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu artiklis 3 ette nähtud 
läbivaatamist tuleb kasutada muu hulgas selleks, et uurida, kas Eurostati iga-aastaste 
andemete alusel elanike arvust lähtumise asemel oleks tehniliselt ja poliitiliselt võimalik 
lähtuda Euroopa kodanike arvust; kutsub sel eesmärgil oma esindajaid valitsustevahelisel 
konverentsil edastama konverentsile deklaratsiooni eelnõu seoses protokolli nr 10 eelnõu 
artikliga 2 üleminekusätete kohta (Jaotis I: Euroopa Parlamendiga seotud sätted), nagu on 
esitatud käesoleva resolutsiooni II lisas, ja kutsub konverentsi üles lisama selle 
deklaratsiooni oma lõppakti;

14. juhib tähelepanu sellele, et kahaneva proportsionaalsuse põhimõtte alusel pakutud kohtade 
jagunemise süsteem ning Euroopa Liidu institutsioonide üldisem reformimine, eelkõige 
kahekordse enamuse põhimõte häältelugemisel nõukogus (Euroopa Liidu lepingu artikli 
[9 C] lõige 4 reformilepingusse ülevõetud kujul) ja komisjoni koosseis (ülalnimetatud 
lepingu artikli [9 D] lõige 5), on poliitiliselt seotud, ning rõhutab, et nimetatud reformid 
tuleb läbi viia sidusalt, võttes samas arvesse iga institutsiooni erinevat õiguslikku iseloomu; 
on veendunud, et nõukogu häälteenamuse ja komisjoni koosseisu reform ei tohiks jõustuda 
enne 2014. aastat, kuna uus kohtade jagunemise süsteem Euroopa Parlamendis peaks 
kehtima alates 2009. aastast; jätab endale igal juhul õiguse võtta Euroopa Parlamendi 
kohtade jaotust käsitleva Euroopa Ülemkogu otsuse heakskiitmisel vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklile [9 A] arvesse seda, mil viisil on reformilepingus sõnastatud Euroopa Liidu 
institutsioonide reformid;

15. on teadlik asjaolust, et Euroopa Parlamendi koosseis otsuses pakutud kujul kujutab endast 
reformilepingu eelnõu sätete objektiivset kohaldamist, kuid vajab tulevikus kohandamist, et 
oleks võimalik tulla toime pikemas perspektiivis ilmnevate uute väljakutsetega, eriti 
tulevaste laienemistega; on seisukohal, et tulevase reformi raames tuleb igal juhul kaotada 
igasugune ajalooliselt kujunenud ebaõiglane kohtlemine;

16. teeb Euroopa Ülemkogule ettepaneku vaadata koos Euroopa Parlamendiga iga kord enne 
uusi Euroopa Parlamendi valimisi piisavalt varakult läbi arvutuste alusena kasutatavad 
andmed elanikkonna kohta;

17. teeb selles suhtes ettepaneku uurida võimalust valida teatud osa Euroopa Parlamendi 
liikmetest riigiüleste nimekirjade alusel; on seisukohal, et see annaks valimisdebatile selge 
Euroopa-mõõtme, nihutades esiplaanile Euroopa tasandi poliitilised parteid;

18. kinnitab, et käesolev ettepanek on tihedalt seotud reformilepingu jõustumisega; on 
seisukohal, et juhul, kui reformilepingut ei õnnestu ratifitseerida enne Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimisi, tuleb endistviisi kohaldada kehtivates lepingutes sätestatud kohtade 
arvu; 

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja põhiseaduskomisjoni raport 
valitsustevahelisele konverentsile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja komisjonile ning 
kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele.
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I LISA

Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta

EUROOPA ÜLEMKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli [9 A] lõiget 2;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi algatust;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut;

ning arvestades järgmist:

(1) Viivitamatult tuleks vastu võtta Euroopa Liidu lepingu artikli [9 A] lõike 2 teises lõigus ette 
nähtud otsus, et liikmesriikidel oleks võimalik võtta vastu siseriiklikud õigusaktid, mis on 
vajalikud Euroopa Parlamendi 2009.–2014. aasta koosseisu valimiste korraldamiseks.

(2) Käesolevas otsuses tuleb arvesse võtta nimetatud artikli lõike 2 esimeses lõigus ette nähtud 
kriteeriume, s.t Euroopa Liidu kodanike esindajate koguarvu, mis ei tohi olla suurem kui 
seitsesada viiskümmend parlamendiliiget, kusjuures kasutatakse kahaneva 
proportsionaalsuse põhimõtet, nii et igast liikmesriigist on vähemalt kuus parlamendiliiget ja 
ühelgi liikmesriigil ei ole rohkem kui üheksakümmend kuus parlamendikohta.

(3) Praeguses etapis ei tuleks arvesse võtta tulevaste laienemiste mõju, kuna vastavate 
ühinemisaktide kohaselt võib sellisel juhul seitsmesaja viiekümne koha piiri ajutiselt 
ületada, nagu tehti Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu lepingu artiklis [9 A] ette nähtud kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet 
kohaldatakse järgmisel viisil:

- lepingus kindlaks määratud minimaalset ja maksimaalset määra tuleb täiel määral kasutada, 
et liikmesriikide parlamendikohtade jagunemine kajastaks võimalikult täpselt nende elanike 
arvu omavahelist suhet;

- mida rahvarohkem on asjaomane liikmesriik, seda enam on tal õigust suuremale kohtade 
arvule;

- mida rahvarohkem on asjaomane liikmesriik, seda suuremat arvu elanikke esindab üks 
parlamendiliige.

Artikkel 2
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Artikli 1 kohaldamisel on Euroopa Parlamendi 2009.–2014. aasta koosseisu valitavate liikmete arv 
liikmesriigiti järgmine:

Belgia 22
Bulgaaria 18
Tšehhi Vabariik 22
Taani 13
Saksamaa 96
Eesti 6
Kreeka 22
Hispaania 54
Prantsusmaa 74
Iirimaa 12
Itaalia 72
Küpros 6
Läti 9
Leedu 12
Luksemburg 6
Ungari 22
Malta 6
Madalmaad 26
Austria 19
Poola 51
Portugal 22
Rumeenia 33
Sloveenia 8
Slovakkia 13
Soome 13
Rootsi 20
Ühendkuningriik 73

Artikkel 3

Käesolev otsus vaadatakse läbi aegsasti enne parlamendi 2014.–2019. aasta ametiaja algust, et 
võimaldada tulevikus iga kord enne Euroopa Parlamendi valimisi jaotada parlamendikohtade arv 
liikmesriikide vahel ümber objektiivsel viisil ja artiklis 1 määratletud kahaneva proportsionaalsuse 
põhimõttele tuginedes, võttes sealjuures arvesse ametlikke andmeid liikmesriikide arvu võimaliku 
suurenemise ning rahvastiku demograafilise arengu kohta.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, …………………………..(kuupäev)
Euroopa Ülemkogu nimel

eesistuja
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II LISA

Deklaratsiooni eelnõu üleminekusätteid käsitleva protokolli nr 10 artikli 2 kohta (Jaotis I: Euroopa 
Parlamendiga seotud sätted)

Ilma et see piiraks Euroopa Ülemkogu otsuse kohaldamist Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 
aastateks 2009–2014, kutsub konverents parlamenti üles esitama eelnõu oma liikmete valimise kohta 
otseste ja üldiste valimiste teel, lähtudes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 190 lõikest 1, 
milles määratletakse mõiste „kodanikud” täpsemalt kui Euroopa Liidu lepingu artikli 9 a lõikes 2. 
See eelnõu tuleks koostada piisavalt varakult enne järgmisi valimisi 2014. aastal
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Euroopa Parlamendi 26. septembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta 
direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, 
kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (2006/0277(CNS)) – Raportöör: Andrew Duff

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0791);

– võttes arvesse komisjoni teatist (KOM(2006)0790)1;

– võttes arvesse otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitlevat 
20. septembri 1976. aasta akti2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 
2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise 
eeskirjade kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta4 artiklit 39;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 19 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0066/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamust (A6-0267/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

                                               
1 2004. aasta Euroopa Parlamendi valimised: komisjoni aruanne Euroopa Liidu kodanike 

elukohaliikmesriigis valimistel osalemise (direktiiv 93/109/EÜ) ja valimiskorra kohta (otsus 
76/787/EMÜ, mida on muudetud otsusega 2002/772/EÜ, Euratom).

2 EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5.
3 ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.
4 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
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5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1

(1) Pidades silmas komisjoni aruannet 
nõukogu direktiivi 93/109/EÜ (millega 
sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi 
kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel) kohaldamise 
kohta 2004. aasta valimistel, tuleks muuta 
kõnealuse direktiivi teatavaid sätteid.

(1) Pidades silmas komisjoni aruannet 
nõukogu direktiivi 93/109/EÜ (millega 
sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi 
kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel) kohaldamise 
kohta 2004. aasta valimistel, tuleks muuta 
kõnealuse direktiivi teatavaid sätteid. Liidu 
kodakondsus tagab samad õigused 
kõikidele ELi kodanikele, hoolimata sellest, 
kas nad on sündinud või elavad Euroopa 
Liidus või kolmandas riigis. Ühenduse 
institutsioonid peavad seega tagama, et 
teises liikmesriigis elavatel liidu kodanikel 
oleks võimalik Euroopa Parlamendi 
valimistel oma õigusi kasutada.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 1 A (uus)

(1 a) Inimeste järjest kasvav liikuvus üle 
liidu sisepiiride kinnitab vajadust 
kindlustada nii Euroopa Parlamendi kui 
ka kohalike valimiste korral täielikult 
ülekantavad demokraatlikud õigused ning 
vajadust tagada, et kodanikud ei kaota 
oma demokraatlikke õigusi seepärast, et 
nad ei ela oma liikmesriigis.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 2 A (uus)

(2 a) Viimane keeld on rangem kui vaja, 
et tagada liidu kodanikele kaitse 
kodakondsuse alusel diskrimineerimise 
eest, kui nad kasutavad õigust 
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kandideerida. Liikmesriikidel peaks olema 
õigus otsustada, kas lubada kandidaatidel 
kandideerida samadel valimistel rohkem 
kui ühes riigis, ja poliitilistele 
erakondadele peaks jääma õigus 
otsustada, kas soodustada sellist 
mitmekordset kandideerimist.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 2 B (uus)

(2 b) Otsestel ja üldistel valimistel 
Euroopa Parlamendi liikmete valimist 
käsitlevas 20. septembri 1976. aasta aktis1

sätestatakse, et kui esmastes õigusaktides 
ei öelda teisiti, lähtutakse valimisseaduse 
puhul siseriiklikest õigusnormidest; lisaks 
sellele keelatakse esmastes õigusaktides 
selgesõnaliselt mitmekordne hääletamine, 
kuid mitmekordse kandideerimise 
probleemi ei käsitleta. 
––––––
1 EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5. Akti on viimati 
muudetud nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, 
Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1.).

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 3 A (uus)

(3 a) Kandideerimisõiguse äravõtmise 
kohustuslik tunnustamine 
elukohaliikmesriigi poolt on lisatingimus 
selle õiguse kasutamiseks, mida ei ole ette 
nähtud EÜ asutamislepingu artikli 19 
lõike 2 sätte ega mõttega. 
Elukohaliikmesriigil peaks olema õigus 
tuvastada, kas isikult oleks siseriiklike 
õigusnormide alusel samadel asjaoludel 
ja samal viisil kandideerimisõigus ära 
võetud, ja otsustada ise, kas tunnustada 
päritoluliikmesriigis kehtivat õiguste 
äravõtmist.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 3 B (uus)
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(3 b) Nõukogu ei tohiks minna esmaste 
õigusaktide sätetes esitatud kavatsusest 
kaugemale ning üksikasjalik kord, mis 
nähakse ette direktiivis 93/109/EÜ 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 19 
lõikele 2, peaks olema vajalik vaid selleks, 
et kasutada kahte ettenähtud õigust 
(õigust hääletada ja kandideerida teises 
liikmesriigis) ja sellega ei tohiks 
kehtestada tingimusi nende õiguste 
kasutamiseks lisaks neile, mis on 
sätestatud elukohariigi seaduses.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 5

(5) Seepärast tuleks tühistada kandidaatide 
kohustus esitada kõnealune tõend ning 
asendada see asjakohase märkega 
ametlikus avalduses, mille nad peavad 
esitama.

(5) Seepärast tuleks tühistada kandidaatide 
kohustus esitada kõnealune tõend ning 
asendada see asjakohase valikulise
märkega ametlikus avalduses, mille nad 
peavad esitama.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 6

(6) elukohaliikmesriigid peaksid olema 
kohustatud teavitama avaldusest 
päritoluliikmesriiki tagamaks, et 
kandidaatidelt ei ole selles liikmesriigis 
kandideerimisõigust ära võetud;

välja jäetud

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 9

(9) Seepärast tuleks teabevahetuse nõue 
tühistada, kuid säilitada kohustus esitada 
avaldus, milles valija või kandidaat
kohustuks hääletama või kandideerima
ainult elukohaliikmesriigis.

(9) Seepärast tuleks teabevahetuse nõue 
tühistada, kuid säilitada kohustus esitada 
avaldus, milles valija kohustuks hääletama 
ainult elukohaliikmesriigis.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 10

(10) Selleks et vähendada 
topelthääletamist või -kandideerimist ja et 
isikud, kellelt on hääletamis- või 

(10) Selleks et tagada liidu kodanike poolt 
esitatud ja direktiiviga ette nähtud 
ametlikes avaldustes esinevate ebatäpsuste 
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kandideerimisõigus ära võetud, ei saaks 
neid õiguseid kasutada, peavad 
elukohaliikmesriigid võtma vajalikud 
meetmed ja määrama käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste 
rikkumise korral kohaldatava asjakohase 
karistuse.

korral asjakohaste sanktsioonide 
kehtestamine, peavad elukohaliikmesriigid 
võtma vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 10 A (uus)

(10 a) Liikmesriigil on lähtuvalt direktiivi 
nr 93/109/EÜ artiklist 12 kohustus 
teavitada liidu kodanikke täielikult nende 
õigusest hääletada ja kandideerida oma 
elukohaliikmesriigis aegsasti enne 
Euroopa Parlamendi valimisi; Euroopa 
Parlament ja komisjon ning poliitilised 
erakonnad nii Euroopa kui ka riiklikul 
tasandil peaksid toetama liikmesriike 
selleks parima meetodi valikul, et aidata 
tõsta valimistel osalemise aktiivsust.

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 11

(11) Oma aruandes muudetud direktiivi 
2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 
kohaldamise kohta peab komisjon 
liikmesriikide edastatud teabest lähtudes 
hindama topelthääletamise ja -
kandideerimise juhtude esinemissagedust, 
võttes eelkõige aluseks liikmesriikides 
pärast valimisi tehtud kontrollide tulemusi.

(11) Oma aruandes muudetud direktiivi 
2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 
kohaldamise kohta peab komisjon 
liikmesriikide edastatud teabest lähtudes 
hindama mitmekordse hääletamise juhtude 
esinemissagedust, võttes eelkõige aluseks
liikmesriikides pärast valimisi tehtud 
kontrollide tulemusi.

Muudatusettepanek 13
PÕHJENDUS 12

(12) kõikide häälte ja kandidatuuride
süstemaatiline kontrollimine oleks 
tuvastatud probleemide suhtes 
ebaproportsionaalne ja küsimusi tekiks ka 
seoses kontrolli teostamisega, sest 
liikmesriikidel puudub ühtne elektrooniline 
meetod tegelikku valimisaktiivsust ning 
esitatud kandideerimistaotlusi käsitlevate 

(12) Kõikide häälte süstemaatiline 
kontrollimine oleks tuvastatud probleemide 
suhtes ebaproportsionaalne ja küsimusi 
tekiks ka seoses kontrolli teostamisega, 
sest liikmesriikidel puudub ühtne 
elektrooniline meetod tegelikku 
valimisaktiivsust käsitlevate andmete 
registreerimiseks ja säilitamiseks; seepärast 
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andmete registreerimiseks ja säilitamiseks; 
seepärast peaksid liikmesriigid 
keskenduma ainult nende juhtude
kontrollimisele, mille puhul 
topelthääletamise või -kandideerimise
tõenäosus on suurem,

peaksid liikmesriigid keskenduma ainult 
nende juhtude kontrollimisele, mille puhul 
mitmekordse hääletamise tõenäosus on 
suurem,

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikkel 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

1 a) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 3

Isikul, kes kontrollpäeval:

a) on liidu kodanik asutamislepingu 
artikli 17 lõike 1 tähenduses;
b) ei ole elukohaliikmesriigi kodanik, aga 
vastab seoses valimis- ja 
kandideerimisõigusega samadele 
tingimustele, mida see riik seadusega 
kehtestab oma kodanike suhtes, 

on õigus elukohaliikmesriigis valida ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi 
valimistel, kui vastavalt artiklitele 6 ja 7 ei 
ole elukohaliikmesriik temal nende 
õiguste kasutamist takistanud.
Kui elukohaliikmesriigi kodanike 
kandideerimise puhul eeldatakse, et nad 
on olnud kodanikud teatava 
miinimumperioodi jooksul, loetakse liidu 
kodanikud, kes sama pika perioodi 
jooksul on olnud ühe liikmesriigi 
kodanikud, sellele tingimusele 
vastavateks.”

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 1 B (uus)

Artikli 4 lõige 2 (direktiiv 93/109/EÜ)

1 b) Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Ühenduse valijad võivad kandideerida 
samadel valimistel enam kui ühes 
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liikmesriigis, kui elukohaliikmesriigi 
seadus seda võimalust oma kodanike 
puhul ei välista ja ühenduse valija vastab 
teise asjaomase liikmesriigi seaduses ette 
nähtud kandideerimisõigusega seotud 
tingimustele.”

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT -A (uus)

Artikli 6 lõige 1 (direktiiv 93/109/EÜ)

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Elukohaliikmesriik võib sätestada, et 
liidu kodanikel, kellelt on 
kandideerimisõigus päritoluliikmesriigi 
siseriikliku seaduse alusel mõne tsiviil-
või kriminaalõigusliku üksikotsusega ära 
võetud, takistatakse selle õiguse 
kasutamist elukohaliikmesriigis Euroopa 
Parlamendi valimistel, kui nimetatud riigi 
siseriikliku seaduse alusel oleks neilt see 
õigus ära võetud sama väärteo eest ja 
samal viisil.” 

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT A
Artikli 6 lõige 2 (direktiiv 93/109/EÜ)

2. Elukohaliikmesriik kontrollib, kas liidu 
kodanikelt, kes on avaldanud soovi 
kasutada seal oma kandideerimisõigust, ei 
ole kõnealust õigust päritoluliikmesriigis 
mõne tsiviil- või kriminaalõigusliku 
üksikotsusega ära võetud.

2. Elukohaliikmesriik võib kontrollida, kas 
liidu kodanikelt, kes on avaldanud soovi 
kasutada seal oma kandideerimisõigust, ei 
ole kõnealust õigust päritoluliikmesriigis 
mõne tsiviil- või kriminaalõigusliku 
üksikotsusega ära võetud.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT B
Artikli 6 lõige 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

3. Käesoleva artikli lõike 2 rakendamiseks 
teavitab elukohaliikmesriik 
päritoluliikmesriiki artikli 10 lõikes 1 
nimetatud avaldusest. Sel eesmärgil 
antakse päritoluliikmesriigist asjakohane ja 
tavaliselt kättesaadav teave õigeaegselt ja 
sobival viisil; niisugune teave võib 

3. Käesoleva artikli lõike 2 rakendamiseks 
võib elukohaliikmesriik päritoluliikmesriiki 
teavitada artikli 10 lõikes 1 nimetatud 
avaldusest. Sel eesmärgil antakse 
päritoluliikmesriigist asjakohane ja 
tavaliselt kättesaadav teave õigeaegselt ja 
sobival viisil; niisugune teave võib 
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sisaldada üksnes üksikasju, mis on 
tingimata vajalikud käesoleva artikli 
rakendamiseks ja mida võib kasutada ainult 
sellel eesmärgil. Kui antud teave lükkab 
avalduse sisu ümber, võtab 
elukohaliikmesriik asjakohased meetmed, 
et mitte lubada kõnealusel isikul 
kandideerida.

sisaldada üksnes üksikasju, mis on 
tingimata vajalikud käesoleva artikli 
rakendamiseks ja mida võib kasutada ainult 
sellel eesmärgil.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikkel 7 (direktiiv 93/109/EÜ)

2 a) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 7

1. Elukohaliikmesriik võib sätestada, et 
liidu kodanikel, kellelt on õigus hääletada 
päritoluliikmesriigi siseriikliku seaduse 
alusel mõne tsiviil- või kriminaalõigusliku 
üksikotsusega ära võetud, takistatakse 
selle õiguse kasutamist 
elukohaliikmesriigis Euroopa Parlamendi 
valimistel, kui neilt oleks see õigus võetud 
ära selle riigi siseriikliku seaduse alusel 
sama väärteo eest ja samal viisil. 
2. Käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks 
võib elukohaliikmesriik 
päritoluliikmesriiki teavitada artikli 9 
lõikes 2 nimetatud avaldusest. Sel 
eesmärgil antakse päritoluliikmesriigist 
asjakohane ja tavaliselt kättesaadav teave 
õigeaegselt ja sobival viisil; niisugune 
teave võib sisaldada üksnes üksikasju, mis 
on tingimata vajalikud käesoleva artikli 
rakendamiseks ja mida võib kasutada 
ainult sellel eesmärgil.
3. Päritoluliikmesriik võib õigeaegselt ja 
sobival viisil esitada elukohaliikmesriigile 
igasugust käesoleva artikli rakendamiseks 
vajalikku teavet.”

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT -A (uus)
Artikli 10 lõike 1 punkt b (direktiiv 93/109/EÜ)
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-a) lõike 1 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b)vajaduse korral, et ta kandideerib 
Euroopa Parlamenti mõnes teises 
liikmesriigis, ja”

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT A

Artikli 10 lõike 1 punkt d (direktiiv 93/109/EÜ)

(d) et temalt ei ole päritoluliikmesriigis 
kandideerimisõigust ära võetud.

välja jäetud

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C
Artikli 10 lõige 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

(c) senisest lõikest 3 saab lõige 2; c) senisest lõikest 3 saab lõige 2 ja seda 
muudetakse järgmiselt:
„Elukohaliikmesriik võib ühenduse 
kandideerimisõigusega kodanikelt nõuda 
ka kehtiva isikut tõendava dokumendi 
esitamist. Ta võib lisaks nõuda, et 
ühenduse kodanik nimetaks kuupäeva, 
millest alates ta on liikmesriigi kodanik, ja 
teataks, kas temalt on ära võetud 
kandideerimisõigus päritoluliikmesriigis.”

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikli 13 lõige 1(direktiiv 93/109/EÜ)

1. Elukohaliikmesriik võtab asjakohased 
meetmed tagamaks, et artikli 9 lõikes 2 ja 
artikli 10 lõikes 1 viidatud ametlikus 
avalduses esinevate ebatäpsuste suhtes, 
mille tagajärjel rikutakse käesolevast 
direktiivist tulenevaid kohustusi, 
rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi. 

1. Elukohaliikmesriik võtab asjakohased 
meetmed tagamaks, et artikli 9 lõikes 2 ja 
artikli 10 lõikes 1 viidatud ametlikus 
avalduses esinevate ebatäpsuste suhtes 
rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi. 
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5. Osalusdemokraatia
A. Kodanikuühiskond
- Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2009. aasta resolutsioon 

kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaadete kohta Lissaboni 
lepingu põhjal (2008/2067(INI)) – Raportöör: Genowefa Grabowska 261

- Raport, millega kutsutakse komisjoni üles esitama ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse rakendamise 
kohta, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu artikli 11 lõikes 4 
(INI/2008/2169) – Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann 265

B. Huvigruppide esindajad
- Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioon huvigruppide 

esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva 
raamistiku väljatöötamise kohta (2007/2115(INI)) – Raportöör: Alexander
Stubb 273
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Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2009. aasta resolutsioon kodanikuühiskonna dialoogi 
arendamise väljavaadete kohta Lissaboni lepingu põhjal (2008/2067(INI)) – Raportöör: 
Genowefa Grabowska

Euroopa Parlament,
– võttes arvesse 13. detsembril 2007. aastal Lissabonis allkirjastatud Lissaboni lepingut, 

millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut;
– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

– võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Lissaboni lepingu kohta1;
– võttes arvesse erinevaid kodanikuühiskonda käsitlevaid resolutsioone, mille Euroopa 

Parlament on käesoleva ametiaja jooksul vastu võtnud;
– võttes arvesse kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega 3. juunil 2008. aastal 

toimunud põhiseaduskomisjoni seminari;
– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0475/2008),
A. arvestades, et demokraatlik ja kodanikulähedane Euroopa Liit eeldab ELi institutsioonide ja 

liikmesriikide tihedat koostööd kodanikuühiskonnaga Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil;

B. arvestades, et ELi institutsioonide ning riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste avatus 
dialoogiks ja koostööks kodanike ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega on põhiline 
eeldus nende kaasamiseks õigusloomesse ja valitsemisse kõikidel tasanditel;

C. arvestades, et Lissaboni lepinguga suurendatakse ELi kodanike õigusi Euroopa Liidu suhtes, 
hõlbustades kodanike ja kodanikuühiskonda esindavate ühenduste osalemist „kodanike 
Euroopat“ käsitlevas arutelus;

D. arvestades, et kehtivate normidega, mida hõlmab ka Lissaboni leping, on loodud vajalik 
õiguslik raamistik kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi arendamiseks Euroopa tasandil; 
arvestades siiski, et neid norme ei rakendata alati nõuetekohaselt;

E. arvestades, et kodanikuühiskonna arengutase on 27 liikmesriigis erinev ning et 
osalusdemokraatias ja õigusloomeprotsessis osalemise ning riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega dialoogi pidamise võimalusi kasutatakse erineval määral;

F. arvestades, et mõiste „kodanikuühiskond” viitab arvukatele valitsusvälistele ja 
mittetulunduslikele, kodanike poolt vabatahtlikult asutatud organisatsioonidele, mis 
osalevad avalikus elus, väljendades oma liikmete või teiste isikute huve, ideid ja 
ideoloogiaid, mille aluseks on eetilised, kultuurilised, poliitilised, teaduslikud, usulised või 
heategevuslikud kaalutlused;

G. arvestades, et kodanikuühiskonna organisatsioonide esindavuse määratlemise osas lähevad 
arvamused lahku, ning arvestades, et mõne organisatsiooni aktiivsus ja tõhusus oma 
seisukohtade edendamisel ei vasta alati tema esindavusele;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0055.
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H. arvestades, et erinevad ELi institutsioonid on kodanikuühiskonnaga peetavaks dialoogiks 
valinud erinevad lähtekohad,

1. tunnustab Euroopa Liidu panust kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi edendamisse nii 
Euroopa tasandil kui ka liikmesriikides riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

2. rõhutab, et Euroopa kodanikuühiskonnal on oluline osa Euroopa integratsiooniprotsessis, 
sest ta edastab ELi kodanike seisukohti ja nõudmisi Euroopa institutsioonidele; rõhutab 
kodanikuühiskonna poolt institutsioonide käsutusse antavate eriteadmiste tähtsust ning juhib 
tähelepanu kodanikuühiskonnaga peetavast dialoogist teavitamise ja teadlikkuse tõstmise 
olulisusele, eelkõige seoses ELi tegevuse ja eesmärkide edendamise, Euroopa 
koostöövõrgustike loomise ning Euroopa identiteedi ja kuuluvustunde tugevdamisega 
kodanikuühiskonnas;

3. rõhutab, et ELi poliitiliste eesmärkide ja kavade elluviimine nõuab laiemat avalikku 
mõttevahetust, tõhusamat kodanikuühiskonna dialoogi ja suuremat poliitilist teadlikkust;

4. rõhutab oma erilist pühendumist kodanikuühiskonnaga peetavale dialoogile ja juhib 
tähelepanu selle dialoogi tähtsale kohale Lissaboni lepingus, kus see on saanud kõiki ELi 
tegevusvaldkondi läbivaks põhimõtteks;

5. tervitab esindus- ja osalusdemokraatia edendamist Lissaboni lepingus sätestatud 
kodanikualgatuse abil, mis võimaldab miljonil kodanikul erinevatest liikmesriikidest 
kutsuda komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut;

6. kutsub ELi institutsioone ning liikmesriikide riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
ametiasutusi üles kasutama maksimaalselt olemasolevat õigusraamistikku ja parimaid 
tavasid dialoogi edendamiseks kodanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega; on 
eelkõige seisukohal, et Euroopa Parlamendi infobürood igas liikmesriigis peaksid tegelema 
aktiivselt Euroopa Parlamendi ning vastava liikmesriigi kodanikuühiskonna esindajate vahel 
vähemalt kord aastas toimuvate foorumite edendamise, korraldamise ja juhtimisega, ning 
rõhutab nii asjaomasest liikmesriigist kui ka teistest liikmesriikidest pärit Euroopa 
Parlamendi liikmete korrapärase foorumitel osalemise tähtsust;

7. kutsub ELi institutsioone üles kaasama kodanikuühiskonnaga peetavasse dialoogi kõiki 
kodanikuühiskonna esindajaid, kes on sellest huvitatud; peab sealjuures oluliseks kuulata ära 
noored eurooplased, kes kujundavad „homse Euroopa Liidu” ja võtavad selle eest vastutuse;

8. kutsub ELi institutsioone üles tagama, et kõik ELi kodanikud – naised ja mehed, vanad ja 
noored, linna- ja maainimesed – võiksid aktiivselt ja võrdõiguslikena osaleda 
kodanikuühiskonna dialoogis, ilma et neid diskrimineeritaks, ning eelkõige hoolitsema selle 
eest, et keeleliste vähemuste esindajatel oleks võimalik kasutada sellistel foorumitel oma 
emakeelt; on seisukohal, et EL peaks sellega seoses kaasa aitama soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtte elluviimisele ja olema eeskujuks selle põhimõtte edendamisel nii liikmesriikides 
kui ka väljaspool ELi;

9. kutsub ELi institutsioone üles institutsioonidevahelise kokkuleppe raames võtma vastu 
siduvaid suuniseid kodanikuühiskonna esindajate nimetamise, konsultatsioonide 
korraldamise meetodite ja nende rahastamise kohta vastavalt üldpõhimõtetele ja 
miinimumnõuetele konsulteerimiseks huvitatud osapooltega1; juhib tähelepanu asjaolule, et 

                                               
1 Vt komisjoni 11. detsembri 2002. aasta teatist "Konsulteerimis- ja dialoogikultuuri edendamine: 

üldpõhimõtted ja miinimumnõuded komisjoni konsulteerimiseks huvitatud osapooltega" 
(KOM(2002)0704).
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sel eesmärgil peaksid kõik ELi institutsioonid pidama ajakohastatud registreid kõigi 
asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide kohta, olenemata sellest, kas nad tegutsevad 
liikmesriikides ja/või on keskendunud ELi institutsioonidele;

10. kutsub ELi institutsioone üles muutma kodanikuühiskonnaga peetavat dialoogi komisjoni 
kõikide peadirektoraatide, nõukogu kõikide töörühmade ja Euroopa Parlamendi kõikide 
komisjonide läbivaks ülesandeks, kasutades läbipaistvaid menetlusi ning hoides tasakaalus 
avaliku ja erasektori vahekorda;

11. kutsub ELi institutsioone üles tegema tihedamat koostööd kodanikuühiskonnaga peetava 
dialoogi edendamisel ja levitama ELi kodanike seas aktiivselt euroopalikku mõtteviisi, et 
tagada ühiskonnaga konsulteerides tõhusam suhtlemine, infovoog ja tegevuse 
kooskõlastamine; märgib, et sellega seoses oleksid väga soovitavad kodanikuühiskonna ja 
volinike vahelised korrapärased kohtumised liikmesriikides korraldatavatel foorumitel, sest 
see võimaldaks vähendada tajutavat lõhet ELi ja Euroopa kodanike vahel;

12. kutsub nõukogu üles kergendama ja lihtsustama juurdepääsu oma tegevusele, kuivõrd see on 
kodanikuühiskonnaga peetava tõelise dialoogi põhiline eeldus; 

13. rõhutab Euroopa teabevahetuspoliitika arendamise olulisust, pidades silmas uute võimaluste 
ja vahendite pakkumist ELi kodanikega suhtlemiseks (kasutades internetti, e-tehnoloogiaid 
ja kaasaegset audiovisuaaltehnikat);

14. nõuab, et jätkuvalt rakendataks läbiproovitud ja katsetatud ELi meetmeid, mille eesmärk on 
tõhustada kodanikuühiskonna kaasamist Euroopa integratsiooniprotsessi, näiteks Europe by 
Satellite, kodanike agoraa, temaatilised kodanikefoorumid (näiteks „Sinu Euroopa“), 
mõttevahetused internetis jm;

15. rõhutab, et Euroopas korraldatavad professionaalsed arvamusküsitlused on olulised selleks, 
et välja selgitada ELi kodanike vajadused ja ootused liidu toimimise suhtes ning neid 
paremini mõista; nõuab tungivalt, et nii ELi institutsioonid kui ka kodanikuühiskond 
liikmesriikides arvestaksid nende ootustega oma koostöös ja aruteludes;

16. kutsub liikmesriikide riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles toetama 
kodanikuühiskonnaga peetavat dialoogi, eriti nendes riikides ja piirkondades ning ka nendes 
valdkondades, kus seda ei ole veel täiel määral arendatud või piisavalt hästi rakendatud; 
nõuab samuti tungivalt, et nimetatud organid edendaksid aktiivselt kodanikuühiskonna 
piirkondlikku interaktiivsust liikmesriikide hulgas ja piiriüleseid algatusi; on seisukohal, et 
tuleks uurida ka liikmesriikide rühmade moodustamist kui vahendit ideede ja kogemuste 
vahetamise edendamiseks ELi piires;

17. kutsub Euroopa ühiskonna esindajaid üles osalema aktiivselt kodanikuühiskonnaga peetavas 
dialoogis ning Euroopa programmide ja poliitika kujundamises, mis võimaldab mõjutada 
otsustusprotsessi;

18. ergutab ELi kodanikke rohkem osalema Euroopa-alastes debattides ja aruteludes ning 
andma oma hääle eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel;

19. juhib tähelepanu sellele, et dialoogi pidamiseks kodanikega kõikidel tasanditel – Euroopa, 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul – on vaja rahalisi vahendeid, ning kutsub dialoogis 
osalevaid sidusrühmi ja selle eest vastutavaid asutusi üles tagama selle piisava rahastamise;

20. rõhutab, et lisaks dialoogile kodanikuühiskonnaga on vajalik ka liidu avatud, läbipaistev ja 
korrapärane dialoog kirikute ja usukogukondadega, nagu on sätestatud Lissaboni lepingus;
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21. soovitab ELi institutsioonidel teha ühiselt kättesaadavaks teabe kodanikuühiskonna 
organisatsioonide esindavuse ja tegevusvaldkondade kohta Euroopas, näiteks avaliku ja 
kasutajasõbraliku andmebaasi kaudu;

22. kutsub komisjoni üles esitama uut ettepanekut Euroopa ühenduste kohta, et võimaldada 
Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidel tugineda ühisele õiguslikule alusele;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide parlamentidele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.
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Raport, millega kutsutakse komisjoni üles esitama ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse rakendamise kohta, nagu see on sätestatud 
Euroopa Liidu artikli 11 lõikes 4 (INI/2008/2169) – Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku;

– võttes arvesse 13. detsembril 2007. aastal allkirjastatud Lissaboni lepingut, millega muudetakse 
Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut2;

– võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Lissaboni lepingu kohta3;

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni järelemõtlemisaja kohta: Euroopa Liitu 
käsitleva arutelu hindamise struktuur, teemad ja kontekst4;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja petitsioonikomisjoni arvamust (A6-0043/2008);

A. arvestades, et Lissaboni lepinguga viiakse sisse kodanikualgatus, mille puhul „vähemalt miljon 
kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike 
arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt” (muudetud ELi lepingu 
artikli 11 lõige 4);

B. arvestades, et miljonile liidu kodanikule antakse niiviisi samasugune õigus kutsuda Euroopa 
Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut, nagu on nõukogul alates Euroopa Ühenduste 
asutamisest 1957. aastal (algselt EMÜ asutamislepingu artikkel 152, praegu EÜ 
asutamislepingu artikkel 208, tulevase ELi toimimise lepingu artikkel 241) ja Euroopa 
Parlamendil alates Maastrichti lepingu jõustumisest 1993. aastal (praegu EÜ asutamislepingu 
artikkel 192, tulevikus ELi toimimise lepingu artikkel 225);

C. arvestades, et kodanikud võtavad sellega otseselt osa Euroopa Liidu õiguspädevuse 
teostamisest, olles esimest korda vahetult kaasatud ELi õigusloomega seotud ettepanekute 
algatamisse;

D. arvestades, et muudetud ELi lepingu artikli 11 lõige 4 mõjutab konkreetselt osalust liidu 
demokraatlikus protsessis (muudetud ELi lepingu artikli 10 lõige 3), mida põhjendatakse 
üksikisiku õigusega osaleda kodanikulagatuses;

                                               
1 Kõnealust raportit ei ole täiskogu istungil arutletud ega selle üle hääletatud – alljärgnev on AFCO-

komisjonis toimunud hääletuse tulemusel vastuvõetud tekst
2 ELT C 310, 16.12.2004, lk 1.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0055.
4 ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 306.
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E. arvestades, et algatusõigust aetakse sagedasti segi petitsioonide esitamise õigusega; arvestades, 
et on vaja tagada, et kodanikud on sellest erisusest täiel määral teadlikud, eelkõige põhjusel, et 
petitsiooniga pöördutakse parlamendi poole, kodanikualgatuse adressaadiks on aga komisjon;

F. arvestades, et liidu institutsioonid ja liikmesriigid peavad looma tingimused liidu kodanike 
osalemise õiguse sujuvaks, läbipaistvaks ja tõhusaks teostamiseks;

G. arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu määravad seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
määruste abil kindlaks kodanikualgatuse esitamise korra ja tingimused, kaasa arvatud 
minimaalse liikmesriikide arvu, millest need kodanikualgatused peavad pärinema (ELi 
toimimise lepingu artikli 24 esimene lõik);

H. arvestades, et kõnealuse määruse vastuvõtmisel ja rakendamisel tuleb tagada eelkõige 
põhiõigused võrdsele kohtlemisele, heale haldusele ja tõhusale õiguskaitsele;

Liikmesriikide minimaalne arv

I. arvestades, et minimaalse liikmesriikide arvu puhul, millest need kodanikualgatused peavad 
pärinema (ELi toimimise lepingu artikli 24 lõige 1), peab olema tegemist liikmesriikide 
märkimisväärse arvuga (muudetud ELi lepingu artikli 11 lõige 4);

J. arvestades, et liikmesriikide minimaalset arvu ei tohi meelevaldselt kindlaks määrata, vaid 
tuleb lähtuda ettekirjutuse eesmärgist ja järgida teisi lepingusätteid, et vältida vastuolude 
tekkimist;

K. arvestades, et selle ettekirjutuse eesmärk on tagada, et ELi õigusloome ei lähtuks mitte üksikute 
liikmesriikide erahuvidest, vaid Euroopa üldhuvist;

L. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis76 osutatakse, et ühe neljandiku liikmesriikide 
algatusel esitatud õigusakti ettepanek võtab eeldatavasti piisavalt arvesse Euroopa üldisi huve; 
arvestades, et seetõttu ei tekita selline liikmesriikide minimaalne arv vastuolusid;

M. arvestades, et selle ettekirjutuse eesmärk täidetakse üksnes siis, kui see seotakse 
toetusavalduste minimaalse arvuga kõikidest nendest liikmesriikidest; 

N. arvestades, et muudetud ELi lepingu artikli 11 lõike 4 põhjal, kus on sätestatud miljoni 
kodaniku nõue, saab järeldada, et liidu 500 miljonilise elanikearvu puhul saab pidada 1/500 
elanikkonnast representatiivseks;

Osalejate minimaalne vanus 

O. arvestades, et muudetud ELi lepingu artikli 11 lõikes 4 pöördutakse kõikide liidu kodanike 
poole;

P. arvestades, et kõik demokraatliku osaluse õiguse piirangud ja mistahes ebavõrdne kohtlemine 
vanuse tõttu peavad olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega;

Q. arvestades, et soovitav on vältida vastuolusid, mis võiksid tekkida näiteks siis, kui Euroopa 
Parlamendi valimistel osalemise minimaalne vanus on liikmesriigis madalam kui Euroopa 
kodanikualgatuses osalemist lubav minimaalne vanus;
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Menetlus

R. arvestades, et eduka kodanikualgatusega kohustatakse komisjoni kodanike taotlust käsitlema ja 
otsustama, kas ja millisel määral ta asjakohase õigusakti ettepaneku esitab;

S. arvestades, et algatustes oleks soovitav viidata ühele või mitmele asjakohasele õiguslikule 
alusele, et komisjon saaks kavandatud õigusakti esitada;

T. arvestades, et kodanikualgatuse käsitlemist saab jätkata üksnes siis, kui see on vastuvõetav 
selles mõttes, et:

 algatuses sisaldub üleskutse komisjonile esitada liidu õigusakti ettepanek,

 liidul on õigusloome pädevus ja komisjonil on õigus esitada asjaomase küsimuse kohta 
ettepanek,

 nõutav õigusakt ei ole selgelt vastuolus ühegi Euroopa Liidus kohaldatava üldise 
õiguspõhimõttega;

U. arvestades, et kodanikualgatus on edukas, kui see on eespool mainitud mõttes vastuvõetav ja 
representatiivne selles mõttes, et seda toetab vähemalt miljon kodanikku, kelle puhul on 
tegemist kodanikega märkimisväärsest arvust liikmesriikidest;

V. arvestades, et komisjoni ülesanne on kontrollida, kas eduka kodanikualgatuse eeldused on 
täidetud;

W. arvestades, et kodanikualgatuse läbiviimiseks on väga soovitav enne toetusavalduste kogumise 
alustamist veenduda kodanikualgatuse vastuvõetavuse õiguskindluses;

X. arvestades, et komisjonil ei ole võimalik toetusavalduste ehtsust kontrollida ja seega peavad 
seda tegema liikmesriigid; arvestades, et liikmesriikide sellest tulenevad asjaomased 
kohustused laienevad siiski vaid muudetud ELi lepingu artikli 11 lõikes 4 nimetatud algatustele 
ja mitte mingil juhul kohustustele, mis ei ole eespool märgitud põhjustel vastuvõetavad; 
arvestades, et seetõttu peavad liikmesriigid juba enne toetusavalduste kogumist olema kindlad, 
et kodanikualgatus on õiguslikult vastuvõetav;

Y. arvestades, et kui komisjon kontrollib kodanikualgatuse vastuvõetavust, peab ta piirduma 
üksnes eespool nimetatud õigusküsimustega ja ei või mingil juhul võtta aluseks poliitilisi 
kaalutlusi; arvestades, et sellega tagatakse, et komisjon ei või vabalt otsustada oma poliitiliste 
kaalutluste alusel, kas kuulutada kodanikualgatus vastuvõetavaks või mitte;

Z. arvestades, et näib olevat otstarbekohane jaotada kodanikualgatuse menetlus järgmisse viide 
etappi:

 algatuse registreerimine,

 toetusavalduste kogumine,

 algatuse esitamine,
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 komisjoni seisukoha avaldamine,

 kontrollimine, kas nõutud õigusakt vastab aluslepingutele.

Läbipaistvuse põhimõte

AA. arvestades, et kodanikualgatus on avalike täieõiguslike volituste kasutamise vahend 
õigusloome valdkonnas ja seetõttu tuleb selle suhtes kohaldada läbipaistvuspõhimõtet; 
arvestades, et see tähendab, et kodanikualgatuse korraldajad peavad võtma avalikult vastutuse 
selle rahastamise, sealhulgas selle rahastamise allikate eest;

Protsessi poliitiline järelevalve

AB. arvestades, et parlamendi poliitiline ülesanne on teostada järelevalvet kodanikualgatuse 
protsessi üle;

AC. arvestades, et see kohustus puudutab eelkõige kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamist 
ja komisjoni poliitilist seisukohta kodanikualgatuses esitatud nõude suhtes;

AD.arvestades, et on oluline tagada kodanikualgatuse raames komisjonile esitatud taotluste ning 
parlamendi demokraatlikult vastu võetud prioriteetide ja ettepanekute kokkusobivus;

Põhiseaduslik algatus

AE. arvestades, et on vaieldav, kas muudetud ELi lepingu artikli 11 lõige 4 hõlmab ka algatusi, 
mille eesmärk on muuta lepinguid (põhiseaduslik kodanikualgatus),

1. palub, et komisjon esitaks viivitamata pärast Lissaboni lepingu jõustumist vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 24 kodanikualgatuse määruse ettepaneku;

2. kutsub komisjoni üles arvestama seejuures korrakohaselt resolutsiooni lisas esitatud juhistega;

3. nõuab, et määrus oleks selge, lihtne ja kasutajasõbralik, sisaldades kodanikualgatuse 
määratlusega seotud praktilisi aspekte, selleks et seda mitte segi ajada petitsioonide esitamise 
õigusega;

4. otsustab analüüsida kohe pärast käesoleva määruse vastuvõtmist võimalust luua 
kodanikualgatuse protsessi üle järelevalve teostamiseks tõhus süsteem;

5. teha presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA: 
SOOVITUSED KOMISJONI ETTEPANEKU SISU KOHTA VÕTTA VASTU 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MIS KÄSITLEB 
KODANIKUALGATUSE KORDA JA TINGIMUSI

Liikmesriikide minimaalse arvu kindlaksmääramine
1. Minimaalne liikmesriikide arv, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema, 

on üks neljandik liikmesriikidest.

2. See nõue täidetakse üksnes juhul, kui igast asjaomasest liikmesriigist toetab algatust vähemalt 
1/500 elanikkonnast.

Osalejate minimaalse vanuse kindlaksmääramine 
3. Iga liidu kodanik, kellel on oma liikmesriigi õiguse kohaselt õigus hääletada, võib 

kodanikualgatuses osaleda.

Menetluse väljatöötamine
4. Kodanikualgatus hõlmab viit järgmist etappi:

• algatuse registreerimine,

• toetusavalduste kogumine,

• algatuse esitamine,

• komisjoni seisukoha avaldamine,

• kontrollimine, kas nõutud õigusakt vastab aluslepingutele.

5. Kodanikualgatuse esimene etapp algab sellega, et korraldajad registreerivad kodanikualgatuse 
komisjonis, ning lõpeb komisjoni ametliku otsusega kodanikualgatuse eduka registreerimise 
kohta. Seda iseloomustavad järgmised toimingud:
a) Korraldajad peavad kodanikualgatuse komisjonis nõuetekohaselt registreerima. 

Registreerimisel peab iga korraldaja esitama ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles oma 
nime, sünnikuupäeva, kodakondsuse, elukoha ja kodanikualgatuse täpse sõnastuse. 

b) Komisjon kontrollib registreeritava kodanikualgatuse vormilist vastuvõetavust. 
Kodanikualgatus on vormiliselt vastuvõetav, kui on täidetud järgmised neli tingimust:

 selles sisaldub üleskutse komisjonile esitada ettepanek Euroopa Liidu õigusakti 
vastuvõtmiseks,

 Euroopa Liidule on aluslepingutega, millel liit põhineb, antud pädevus niisugust 
õigusakti vastu võtta,

 komisjonil on vastavalt aluslepingutele, millel liit põhineb, pädevus esitada ettepanek 
niisuguse õigusakti vastuvõtmiseks,

 nõutav õigusakt ei ole selgelt vastuolus ühegi Euroopa Liidus kohaldatava üldise 
õiguspõhimõttega.
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Komisjon toetab korraldajaid vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 41, et 
tagada registreeritud algatuste vastuvõetavus. Lisaks teavitab komisjon kodanikualgatuse 
korraldajaid ka juba menetletavatest või kavandatavatest õigusaktide eelnõudest, mis 
käsitlevad vastava kodanikualgatusega seotud küsimusi, ja edukalt registreeritud 
kodanikualgatustest, mille sisu kattub osaliselt või täielikult samade küsimustega.

c) Kahe kuu jooksul pärast kodanikualgatuse registreerimist peab komisjon tegema otsuse 
algatuse vastuvõetavuse ja registreerimiseks sobivuse kohta. Registreerimistaotluse 
tagasilükkamine võib toimuda üksnes õiguslikel põhjustel, kuid mitte mingil juhul 
poliitilistel kaalutlustel.

d) Otsus suunatakse nii korraldajatele isiklikult kui ka üldsusele. Korraldajaid teavitatakse 
otsusest ja see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Viivitamata teavitatakse otsusest 
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike.

e) Otsuse vaatavad läbi Euroopa Liidu Kohus ja Euroopa Ombudsman ühenduse asjakohaste 
õigusaktide alusel. See kehtib ka juhul, kui komisjon on vastava otsuse tegemata jätnud.

f) Komisjoni kodulehel on üldsusele kättesaadav register, kuhu on kantud kõik edukalt 
registreeritud kodanikualgatused.

g) Kodanikualgatuse korraldajatel on võimalik algatus igal ajal tühistada. Sellisel juhul on 
algatus registreerimata ja see kustutatakse eespool nimetatud registrist.

6. Kodanikualgatuse teise etapi käigus kogutakse üksikisikute toetusavaldusi edukalt 
registreeritud kodanikualgatusele ning liikmesriigid kinnitatavad ametlikult kogumistulemused. 
Seda iseloomustavad järgmised toimingud:

a) Liikmesriigid kehtestavad Euroopa kodanikualgatuse nõuetele vastavate toetusavalduste 
kogumise ja kogumistulemuste ametliku kinnitamise tõhusa korra.

b) Toetusavaldus on nõuetekohane, kui see on tehtud toetusavalduste kogumiseks ettenähtud 
tähtaja jooksul, järgides liikmesriigi ja Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte. 
Toetusavalduste kogumise tähtaeg on üks aasta. Tähtaeg algab kolmanda kuu esimesel 
päeval pärast otsuse vastuvõtmist kodanikualgatuse registreerimise kohta.

c) Iga toetusavaldust tuleb isiklikult kinnitada, reeglina isikliku allkirjaga (käsitsi või kui see
on asjakohane, elektrooniliselt). Toetusavaldus peab sisaldama vähemalt isiku nime, 
sünnikuupäeva, elukoha ja kodakondsuse. Kui isik omab mitut kodakondsust, siis märgib 
ta neist omal valikul ära ainult ühe.

Isikuandmed kuuluvad andmekaitse alla, selle eest vastutavad kodanikualgatuse 
korraldajad. 

d) Toetusavalduse saab esitada ainult ühe korra. Iga toetusavaldus sisaldab isiku eraldi 
vandetõotust, et ta ei ole juba eelnevalt samale kodanikualgatusele toetust avaldanud.

e) Iga toetusavalduse saab enne toetusavalduste kogumistähtaja lõppu tühistada. Algselt antud 
toetus muutub seeläbi kehtetuks. Korraldajad peavad iga toetust avaldavat isikut sellest 
teavitama. Iga toetusavaldus peab sisaldama isiku eraldi deklaratsiooni, et teda on sellest 
teavitatud.

f) Iga toetust avaldav isik saab korraldajatelt oma toetusavalduse koopia, sealhulgas oma 
vandetõotuse ja tühistamisvõimalusest informeerituse deklaratsiooni koopia.
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g) Pärast toetusavalduste tõenduste kontrollimist väljastavad liikmesriigid kahe kuu jooksul 
kodanikualgatuse korraldajatele ametliku kinnituse nõuetekohaste toetusavalduste arvu 
kohta, kusjuures loend koostatakse toetust avaldanud isikute kodakondsuse järgi. 
Liikmesriigid tagavad asjaomaste meetmetega, et iga toetusavaldust kinnitab vaid üks 
liikmesriik ning tõhusalt välditakse mitmekordset kinnitamist eri liikmesriikide või sama 
liikmesriigi erinevate ametite poolt.
Isikuandmed kuuluvad andmekaitse alla, selle eest vastutavad liikmesriikide osalevad 
ametiasutused.

7. Kodanikualgatuse kolmas etapp algab siis, kui korraldajad esitavad kodanikualgatuse 
komisjonile, ning lõpeb komisjoni ametliku otsusega kodanikualgatuse eduka esitamise kohta. 
Seda iseloomustavad järgmised toimingud:

a) Korraldajad peavad kodanikualgatuse komisjonile nõuetekohaselt esitama. Esitamisel tuleb 
lisada liikmesriikide kinnitused toetusavalduste arvu kohta.

b) Komisjon kontrollib esitatud kodanikualgatuse representatiivsust. Kodanikualgatus on 
representatiivne, kui

 seda toetab vähemalt miljon liidu kodanikku,

 kelle puhul on tegemist kodanikega vähemalt ühest neljandikust liikmesriigist,

 kusjuures ühe liikmesriigi kodanike arv peab olema vähemalt 1/500 selle liikmesriigi 
elanikkonnast.

c) Kahe kuu jooksul pärast kodanikualgatuse esitamist langetab komisjon otsuse 
kodanikualgatuse esitamise edukuse kohta. 
See otsus hõlmab avaldust kodanikualgatuse representatiivsuse kohta.
Algatuse esitamise tagasilükkamine võib toimuda üksnes õiguslikel põhjustel, kuid mitte 
mingil juhul poliitilistel kaalutlustel.

d) Otsus suunatakse nii korraldajatele isiklikult kui ka üldsusele. Korraldajaid teavitatakse 
otsusest ja see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Viivitamata teavitatakse otsusest 
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike.

e) Otsuse vaatavad läbi Euroopa Liidu Kohus ja Euroopa Ombudsman ühenduse asjakohaste 
õigusaktide alusel. See kehtib ka juhul, kui komisjon ei tee vastavat otsust.

f) Komisjoni kodulehel on üldsusele kättesaadav register, kuhu on kantud kõik edukalt 
esitatud kodanikualgatused.

8. Euroopa kodanikualgatuse neljandas etapis käsitleb komisjon asjakohaselt kodanikualgatuse 
taotlust ning etapp lõpeb komisjoni ametliku seisukoha avaldamisega kodanikualgatuses 
sisalduva üleskutse kohta esitada õigusakti ettepanek. Seda iseloomustavad järgmised 
toimingud:
a) Edukalt esitatud kodanikualgatus kohustab komisjoni käsitlema sisuliselt kodanikualgatuse 

taotlust.
b) Sel eesmärgil kutsub komisjon kodanikualgatuse korraldajad kuulamisele ja annab neile 

võimaluse kodanikualgatuse taotlust põhjalikult selgitada.
c) Komisjon peab langetama otsuse kodanikualgatuse üleskutse kohta kolme kuu jooksul. Kui 

komisjon ei kavatse esitada ettepanekut, selgitab ta parlamendile ja algatuse korraldajatele 
selle põhjuseid.
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d) Otsus suunatakse nii korraldajatele isiklikult kui ka üldsusele. Korraldajaid teavitatakse 
otsusest ja see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Viivitamata teavitatakse otsusest 
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike.

e) Kui komisjon jätab otsuse kodanikualgatuses esitatud taotluse kohta tegemata, siis 
kohaldatakse kohtulikku läbivaatust, mille viivad läbi Euroopa Liidu Kohus ja Euroopa 
Ombudsman Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide alusel.

Läbipaistvuse põhimõte
9. Edukalt registreeritud kodanikualgatuse korraldajad peavad sobiva ajavahemiku jooksul alates 

menetluse lõpetamisest esitama komisjonile aruande algatuse rahastamise kohta, sealhulgas 
rahastamise allikad (läbipaistvusaruanne). Komisjon vaatab aruande läbi ja avaldab selle koos 
arvamusega.

10. Üldiselt peaks komisjon hakkama kodanikualgatuse sisuga tegelema alles pärast seda, kui 
läbipaistvusaruanne on asjakohases vormis esitatud.
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Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioon huvigruppide esindajate (lobistide) 
tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta (2007/2115(INI)) 
– Raportöör: Alexander Stubb

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artikli 9 lõiget 4;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Euroopa läbipaistvuse algatus” 
(KOM(2006)0194);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa läbipaistvuse algatuse rohelise raamatu 
järelmeetmed” (KOM(2007)0127);

– võttes arvesse 10. detsembril 2007 komisjoni välja antud huvigruppide esindajate 
eetikakoodeksi projekti;

– võttes arvesse oma 17. juuli 1996. aasta otsust kodukorra muutmise kohta (lobitöö Euroopa 
Parlamendis)1;

– võttes arvesse oma 13. mai 1997. aasta otsust kodukorra muutmise kohta (huvigruppide 
esindajate eetikakoodeks)2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, õiguskomisjoni ja 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0105/2008),

A. arvestades, et koos Euroopa Parlamendi volituste laienemisega tehakse parlamendis 
märgatavalt rohkem lobitööd;

B. arvestades, et lobitöö eesmärk ei ole mõjutada üksnes poliitilisi ja õigusloomega seotud 
otsuseid, vaid ka ühenduse vahendite eraldamist ning õigusaktide rakendamise järelevalvet 
ja jõustamist;

C. arvestades, et pärast Lissaboni lepingu eeldatavat ratifitseerimist Euroopa Parlamendi 
volitusi laiendatakse ning parlamendist saab kaasõiguslooja peaaegu kõigis valdkondades 
tavapärase õigusloomemenetluse kaudu, mistõttu on temast huvitatud veelgi rohkem lobiste;

D. arvestades, et huvigruppide esindajad etendavad demokraatliku süsteemi aluseks olevas 
avatud ja pluralistlikus dialoogis olulist rolli ning on oma volitusi täitvatele 
parlamendiliikmetele tähtsaks teabeallikaks;

                                               
1 EÜT C 261, 9.9.1996, lk 75.
2 EÜT C 167, 2.6.1997, lk 20.
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E. arvestades, et lobistide tegevus ei ole suunatud mitte ainult parlamendiliikmetele, vaid nad 
püüavad mõjutada ka parlamendi otsuseid, suunates lobitöö parlamendikomisjonide 
sekretariaadis töötavatele ametnikele, fraktsioonide töötajatele ja parlamendiliikmete 
assistentidele;

F. arvestades, et hinnanguliselt on Brüsselis umbes 15 000 huvigruppide esindajat ja 2 500 
huvigruppide organisatsiooni;

G. arvestades, et komisjon tegi ettepaneku luua Euroopa läbipaistvuse algatuse ühe osana ELi 
institutsioonides tegutsevate huvigruppide esindajate ühtne register;

H. arvestades, et parlamendil on juba alates 1996. aastast oma lobistide register1, samuti 
eetikakoodeks2, mis kohustab registreeritud lobiste tegutsema kõrgete eetiliste normide 
kohaselt;

I. arvestades, et parlamendis on praegu ligikaudu 5 000 registreeritud lobisti;

J. arvestades, et huvigruppidesse kuulub kohalikke ja riiklikke organisatsioone, kelle tegevuse 
reguleerimise eest vastutavad liikmesriigid,

Parlamendi läbipaistvuse suurendamine

1. tunnistab, et huvigrupid mõjutavad ELi otsustusprotsessi, mistõttu peab väga oluliseks, et 
parlamendiliikmed teaksid, milliseid organisatsioone huvigrupid esindavad; rõhutab, et 
läbipaistev ja võrdne juurdepääs kõikidele ELi institutsioonidele on liidu legitiimsuse ja 
selle kodanike usalduse absoluutne eeltingimus; rõhutab, et läbipaistvus on kahesuunaline 
tee, mis on vajalik nii institutsioonide endi töös kui ka lobistide puhul; rõhutab, et 
huvigruppide võrdne juurdepääs ELi institutsioonidele suurendab liidu juhtimiseks 
olemasolevat oskusteavet; peab oluliseks, et kodanikuühiskonna esindajatel on juurdepääs 
ELi institutsioonidele, ennekõike aga parlamendile;

2. on arvamusel, et parlamendiliikmed vastutavad ise selle eest, et tagada, et neile edastatud 
teave on tasakaalustatud; rõhutab asjaolu, et parlamendiliikmed peavad olema suutelised 
tegema poliitilisi otsuseid lobistidest sõltumatult;

3. tunnistab, et kui raportöör seda vajalikuks peab, võib ta vabatahtlikult kasutada 
„õigusloomelist jalajälge”, s.t parlamendiraportile lisatavat soovituslikku loendit 
registreeritud huvigruppide esindajatest, kellega konsulteeriti ja kes andsid märkimisväärse 
panuse raporti koostamisse; on seisukohal, et eriti soovitav on, et nimetatud loetelu oleks 
lisatud õigusloomega seotud raportitesse; rõhutab aga, et sama tähtis on, et komisjon lisaks 
sellise „õigusloomelise jalajälje” oma õigusloomealgatuste juurde;

4. rõhutab, et parlament peab otsustama täiesti sõltumatult, millises ulatuses ta võtab arvesse 
kodanikuühiskonna esindajate esitatud arvamusi;

                                               
1 Kodukorra artikli 9 lõige 4.
2 Kodukorra IX lisa artikkel 3.
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5. võtab teadmiseks kehtivad ettekirjutused, mille kohaselt peavad parlamendiliikmed oma 
majanduslikud huvid deklareerima; kutsub juhatust üles koostama kvestorite ettepanekul 
kava, et parandada veelgi parlamendi kodukorra artiklite rakendamist ja järelevalvet, mille 
kohaselt peab parlamendiliige deklareerima kõik saadavad rahalised, isiklikud ja 
materiaalsed toetused1;

6. võtab teadmiseks fraktsioonidevaheliste töörühmade kehtiva eeskirja, vastavalt millele tuleb 
rahalised toetused avalikustada; nõuab suuremat selgust seoses fraktsioonidevaheliste 
töörühmadega, s.t kõikide olemasolevate registreeritud ja registreerimata 
fraktsioonidevaheliste töörühmade loetelu avaldamist parlamendi veebisaidil, sealhulgas 
töörühmade tegevusele väljastpoolt antava toetuse üksikasjalikku deklareerimist ning 
töörühma laiemate eesmärkide kirjeldust; rõhutab siiski, et fraktsioonidevahelisi töörühmi ei 
tohiks mingil juhul lugeda parlamendi organiteks;

7. nõuab, et juhatus uuriks kvestorite ettepanekul, millised võimalused on piirata loata 
juurdepääsu parlamendi hoonete korrustele, kus asuvad parlamendiliikmete bürood, 
arvestades, et avalikkuse juurdepääsu parlamendikomisjonide ruumidele tuleks piirata 
üksnes erandjuhtudel;

Komisjoni ettepanek

8. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle luua Euroopa läbipaistvuse algatuse ühe osana 
paremini liigendatud raamistik huvigruppide esindajate tegevusele;

9. nõustub komisjoniga, kes määratleb lobitööd kui „tegevust, mille eesmärk on mõjutada ELi 
institutsioonide poliitikakujundamis- ja otsustusprotsessi”; leiab, et määratlus on kooskõlas 
kodukorra artikli 9 lõikega 4;

10. rõhutab, et lobistideks tuleks lugeda ja ühtmoodi tuleks kohelda kõiki selle määratluse alla 
kuuluvaid väljaspool ELi institutsioone tegutsevaid osalisi, kes korrapäraselt institutsioone 
mõjutavad, sealhulgas nii avaliku kui ka erasektori huvide esindajaid: elukutselised ja 
asutusesisesed lobistid, valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad, kutse- ja 
ametiühinguid, tööandjate ühendused, tulundus- ja mittetulundusorganisatsioonid ja juristid, 
kui nende eesmärk on pigem poliitika mõjutamine kui abi ja kaitse pakkumine 
kohtumenetluses või õigusalase nõu andmine; rõhutab siiski, et liikmesriikide piirkonnad ja 
haldusüksused ning riikliku ja Euroopa tasandi erakonnad ning need organid, kellel on 
asutamislepingutega määratud õiguslik seisund, ei kuulu selle eeskirja reguleerimisalasse, 
kui nad tegutsevad vastavalt selliste organite rollile ja täidavad oma ülesandeid 
asutamislepingutes sätestatud viisil;

11. tunneb põhimõtteliselt heameelt komisjoni ettepaneku üle luua ühtne koondregister, kus 
saaksid end registreerida nii komisjonis kui parlamendis lobitöö tegijad, ning nõuab, et 
nõukogu, komisjon ja parlament sõlmiksid institutsioonidevahelise kokkuleppe ühtse 
kohustusliku registri kohta (nagu see de facto juba Euroopa Parlamendis toimib), mida saab 
kohaldada kõikides institutsioonides ja mis sisaldab kõiki finantsandmeid, registrist 
eemaldamise ühist mehhanismi ja ühtset eetilise käitumise koodeksit; tuletab siiski meelde, 

                                               
1 Kodukorra I lisa artikkel 2.
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et nõukogu, komisjon ja parlament on erineva olemusega institutsioonid; jätab seetõttu 
endale õiguse hinnata komisjoni ettepanekut selle lõplikul kujul ning alles seejärel otsustada, 
kas seda toetada või mitte;

12. tuletab meelde, et lobistide arv, kellel on juurdepääs parlamendile, peab jääma mõistlikesse 
piiridesse; soovitab seega võtta kasutusele niisuguse süsteemi, millega nähakse ette lobistide 
ühekordne registreerimine, mis kehtib kõikide institutsioonide jaoks, ning iga institutsioon 
võib otsustada, kas võimaldada oma ruumidele juurdepääsu või mitte, andes seega 
parlamendile ka edaspidi võimaluse piirata igale organisatsioonile või äriühingule antavate 
läbipääsulubade arvu neljale;

13. nõuab erinevate registrite vastastikust tunnustamist nõukogu, komisjoni ja parlamendi poolt 
juhul, kui ei lepita kokku ühtses registris; soovitab, et seni kuni institutsioonid ei ole 
hakanud looma ühtset registrit, peaksid institutsioonide veebipõhistes registrites olema 
viited teistele registritele, et oleks võimalik lobistide registrikandeid võrrelda; kutsub 
peasekretäri üles tegema parlamendi akrediteeritud huvigruppide esindajate loetelu 
parlamendi veebisaidil kergemini kättesaadavaks;

14. teeb ettepaneku moodustada viivitamatult ühine töörühm, mis koosneks nõukogu 
esindajatest, komisjoni liikmetest ja parlamendiliikmetest ja mille nimetab ametisse 
esimeeste konverents, mille eesmärk on teha 2008. aasta lõpuks kindlaks, milline toime on 
nõukogule, komisjonile või parlamendile juurdepääsu soovivate lobistide ühtsel registril 
ning töötada välja ühtne eetikakoodeks; teeb peasekretärile ülesandeks võtta asjakohased 
meetmed;

15. nõuab tungivalt, et nõukogu ühineks kavandatava ühtse registriga; on seisukohal, et hoolega 
tuleb kaaluda lobistide tegevust nõukogu sekretariaadis seoses küsimustega, kus kasutatakse 
kaasotsustamismenetlust;

16. võtab teadmiseks komisjoni otsuse hakata kasutama vabatahtlikku registrit ja hinnata 
süsteemi pärast ühe aasta möödumist, kuid tunneb muret asjaolu pärast, et üksnes 
vabatahtlik süsteem võimaldab vähem vastutavatel lobistidel tingimuste täitmist vältida; 
kutsub kolme institutsiooni üles vaatama läbi lobistide tegevust reguleeriva eeskirja 
hiljemalt kolm aastat pärast ühtse registri loomist, et hinnata, kas muudetud süsteemiga 
saavutatakse vajalik läbipaistvus lobistide tegevuses; on teadlik Lissaboni lepinguga 
määratud kohustusliku registri õiguslikust alusest ning väljendab tahet senikaua teha 
institutsioonidega koostööd olemasolevate registrite põhjal institutsioonidevahelise 
kokkuleppe raames; on arvamusel, et lobistidelt, kes soovivad korrapärast juurdepääsu 
institutsioonidele, tuleks nõuda kohustuslikku registreerimist, mida parlamendis juba de 
facto nõutakse;

17. on seisukohal, et kuna lobitegevus pidevalt areneb, peavad seda reguleerivad eeskirjad olema 
muutustega kiireks kohanemiseks piisavalt paindlikud;

18. võtab teadmiseks komisjoni huvigruppide esindajate eetikakoodeksi projekti; tuletab 
komisjonile meelde, et parlamendil on selline koodeks olnud juba üle 10 aasta ja palub 
komisjonil ühtse eeskirja kehtestamise küsimus parlamendiga läbi arutada; on arvamusel, et 
koodeksi abil tuleks tagada kindel järelevalve lobistide käitumise üle; rõhutab, et lobistide 



DV\779820ET.doc 277/369 PE423.766v01-00

ET

suhtes, kes rikuvad eetikakoodeksit, tuleks kohaldada sanktsioone; rõhutab, et registris oleva 
teabe kontrollimiseks tuleb näha ette piisavalt vahendeid (töötajad ja rahalised vahendid); on 
seisukohal, et komisjoni registri puhul võivad sanktsioonid hõlmata registrist ajutist 
väljaarvamist ja tõsisematel juhtudel registrist eemaldamist; on arvamusel, et kui ühtne 
register on kehtestatud, peaks koodeksi rikkumine lobistide poolt tooma kaasa sanktsioonid 
seoses juurdepääsuga kõikidesse institutsioonidesse, kus registrit kohaldatakse;

19. rõhutab, et register peab olema kasutajasõbralik ja sellele peab olema Interneti teel lihtne 
juurde pääseda; avalikkusel peab olema lihtne leida ja otsida registrist ning register peab 
hõlmama lisaks lobitööd tegevate organisatsioonide nimedele ka lobistide enda nimesid;

20. rõhutab, et register peaks sisaldama eri kategooriaid, kuhu tuleks lobistid registreerida 
vastavalt nende esindatud huvidele (nt kutseühingud, äriühingute esindajad, ametiühingud, 
tööandjate organisatsioonid, õigusbürood, valitsusvälised organisatsioonid jne);

21. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle nõuda, et registrisse kantavate huvigruppide esindajad 
avalikustavad enda kohta järgmised finantsandmed:

– konsultatsioonifirmade ja õigusbüroode käive, mis on seotud ELi institutsioonides 
tehtava lobitööga ning nende suuremate klientide suhteline osakaal selles käibes;

– asutusesiseste lobistide ja kutseühingute hinnangulised kulud vahetult ELi 
institutsioonides tehtavale lobitööle;

– valitsusväliste organisatsioonide ja mõttekodade kogueelarved ja nende jagunemine 
peamiste rahastamisallikate lõikes;

22. rõhutab, et finantsandmete avalikustamise nõue peab kehtima võrdselt kõigi registreeritud 
huvigruppide esindajate suhtes;

23. palub eespool nimetatud ühisel töörühmal teha ettepanek erikriteeriumide kohta, mille 
kohaselt nõutakse finantsandmete avalikustamist, näiteks lobitöö kulude näitamist 
asjakohaste parameetrite piires (täpsed arvud ei ole vajalikud);

24. kutsub vastutavat komisjoni üles valmistama ette vajalikud muudatusettepanekud 
parlamendi kodukorra kohta;

o

o o

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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6 Euroopa Parlamendi kodukord
A. Kodukorra muutmine

- Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorda uue artikli 204a „Parandused” lisamise kohta 
(2005/2041(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 281

- Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2006. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra muudatuste kohta, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi liikmete 
käitumisreegleid (2005/2075(REG)) – Raportöör: Gérard Onesta 283

- Euroopa Parlamendi 12. oktoobri 2006. aasta otsus kodukorra artiklite 3 ja 
4 muutmise kohta (2005/2036(REG)) – Raportöör: Pahor Borut 289

- Euroopa Parlamendi 10. mai 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra muutmise kohta seoses sisemenetluste kohandamisega ühenduse 
õigusaktide lihtsustamise nõuetega (2005/2238(REG)) – Raportöör: Maryline
Reynaud 293

- Euroopa Parlamendi 30. novembri 2006. aasta otsus kodukorra artikli 139,
üleminekuajaks keelte jaoks kehtestatud korra, muutmise kohta 
(2006/2244(REG)) – Raportöör: Ingo Friedrich 297

- Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2006. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 81 (Rakendussätted) muutmise kohta (2006/2211(REG)) 
– Raportöör: Richard Corbett 299

- Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2006. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 15 ja artikli 182 lõike 1 muutmise kohta – Kvestorite ja 
komisjonide juhatuste valimine (2006/2287(REG)) – Raportöör: Jo Leinen 302

- Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra kohaldamist ja tõlgendamist käsitleva kodukorra artikli 201 
muutmise kohta (2006/2192(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 303

- Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades 
(2006/2195(REG)) – Raportöör: Ingo Friedrich 304

- Euroopa Parlamendi 9. juuli 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 29 (Fraktsioonide moodustamine) muutmise kohta 
(2006/2201(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 308

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi otsus kodukorra muutmise 
kohta seoses petitsioonide menetlemisega (2006/2209(REG)) – Raportöör:
Gérard Onesta 310
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- Euroopa Parlamendi 22. mai 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 47 (komisjonidevaheline koostöö) muutmise kohta 
(2007/2016(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 318

- Raporti projekt Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta 
(2007/2124(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 320

- Euroopa Parlamendi 8. juuli 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra muutmise kohta Euroopa Komisjoni heakskiitmise osas 
(2007/2128(REG)) – Raportöör: Andrew Duff 321

- Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmise kohta 
(2007/2066(REG)) – Raportöör: Georgios Papastamkos 326

- Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 173 (istungi stenogramm) muutmise ja artikli 173 a 
(istungi audiovisuaalne salvestis) lisamise kohta (2007/2137(REG)) –
Raportöör: Richard Corbett 327

- Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2008. aasta otsus parlamendi kodukorda 
uue artikli 202 a „Liidu sümbolite kasutamine parlamendis” lisamise kohta 
(2007/2240(REG)) – Raportöör: Carlos Carnero González 329

- Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmise kohta 
(2008/2027(REG)) – Raportöör: Monica Frassoni 331

- Euroopa Parlamendi 8. juuli 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra muutmise kohta, arvestades parlamendireformi töörühma 
ettepanekuid täiskogu töökorralduse ja algatusraportite kohta 
(2007/2272(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 333

B. Kodukorra tõlgendamine
- Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 162 lõike 2 tõlgendamine

(2005/2103(REG)) – Maryline Reynaud 340

- Euroopa Parlamendi kodukorra tõlgendamine/muutmine pädevusvaidluste 
lahendamise lihtsustamiseks eelkõige õigusloomega mitteseotud menetluste 
puhul (2005/2239(REG)) – Ingo Friedrich 341

- Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 166 tõlgendamine
(2006/2139(REG)) – Jo Leinen 343

- Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 116 (kirjalikud deklaratsioonid) 
tõlgendamine (2007/2170(REG)) – Richard Corbett 345
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- Euroopa Parlamendi 24. septembri 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 121 (Menetlus Euroopa Kohtus) muutmise kohta 
(2007/2266(REG)) – Raportöör: Costas Botopoulos 346

- Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 19 (presidendi ülesanded) tõlgendamise kohta 
(2008/2016(REG)) – Raportöör Jo Leinen 348

- Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta otsus parlamendi kodukorra 
artikli 182 tõlgendamise kohta seoses allkomisjonide esimeeste 
kaasamisega (2008/2075(REG)) – Raportöör: Mauro Zani 351

- Parlamendi kodukorra artikli 179 tõlgendamine: vastutava komisjoni otsus, 
esimene ja ainus lugemine (2008/2076(REG)) – Jo Leinen 354

- Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta otsus parlamendi kodukorra 
artikli 47 ja artikli 149 lõike 4 tõlgendamise kohta seoses komisjonide 
kaasamisega ja kvoorumi kontrollimisega (2008/2327(REG)) – Raportöör: 
Jo Leinen 355
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Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorda uue artikli 
204a „Parandused” lisamise kohta (2005/2041(REG)) – Raportöör: Richard Corbett

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 10. märtsi 2005. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0229/2007),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikkel 204a (uus)

Artikkel 204a
Parandused

1. Kui parlamendi poolt vastu võetud 
tekstis leitakse viga, esitab president 
vastutavale komisjonile vajaduse korral 
paranduse projekti. 
2. Kui parlamendi poolt vastu võetud ja 
teiste institutsioonidega kokku lepitud 
tekstis leitakse viga, püüab president enne 
vastavalt lõikele 1 toimimist saada 
vajalike paranduste osas nende 
institutsioonide nõusoleku.
3. Vastutav komisjon vaatab paranduse 
projekti läbi ja esitab selle parlamendile, 
kui ta on veendunud, et on tekkinud viga, 
mida on võimalik esitatud viisil 
parandada.
4. Parandus tehakse teatavaks järgmisel 
osaistungjärgul. Parandus loetakse 
heakskiidetuks, kui hiljemalt 
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nelikümmend kaheksa tundi pärast selle 
teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon 
või vähemalt nelikümmend 
parlamendiliiget taotlust selle hääletusele 
panekuks. Kui parandust ei kiideta heaks, 
saadetakse see tagasi vastutavale 
komisjonile, kes võib esitada muudetud 
paranduse või menetluse lõpetada. 
5. Heakskiidetud parandused avaldatakse 
samal viisil nagu tekst, mida need 
puudutavad. Artikli 66 lõiget 3 ning 
artikleid 67 ja 68 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.
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Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2006. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra 
muudatuste kohta, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi liikmete käitumisreegleid 
(2005/2075(REG)) – Raportöör: Gérard Onesta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 18. märtsi 2005. aasta kirja;

– võttes arvesse juhatuse 7. märtsi 2005. aasta ettepanekuid kodukorra muutmiseks;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0413/2005),

A. arvestades vajadust tagada Euroopa Parlamendi töös väärikus, säilitades samas arutelude 
elavuse;

B. arvestades, et kodukorra praegused sätted ei võimalda Euroopa Parlamendi ruumides 
toimuva parlamendi töö ja muu tegevuse häirimisele adekvaatselt reageerida;

C. arvestades vajadust luua sarnaselt kõikide teiste parlamentaarsete esinduskogudega võimalus 
rakendada sanktsioone parlamendiliikmete suhtes, kes ei järgi käitumisreegleid, mille 
peamiste põhimõtete kindlaksmääramine on Euroopa Parlamendi pädevuses, samuti 
arvestades vajadust töötada parlamendiliikmete kaitseõiguste tagamiseks välja sanktsioone 
käsitlevate otsuste sisemise edasikaebamise menetlus,

1. otsustab teha kodukorras alltoodud muudatused;

2. otsustab, et nimetatud muudatused jõustuvad vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 
järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 9 pealkiri ja lõike 1 esimene lõik

Eetikakoodeks Parlamendiliikmete majanduslikud huvid, 
käitumisreeglid ja pääs parlamendi 

ruumidesse
1. Parlament võib kehtestada oma 
liikmetele eetikakoodeksi. Koodeks 
võetakse vastu artikli 202 lõike 2 alusel ja
avaldatakse kodukorra juurde kuuluva 

1. Parlament võib kehtestada 
parlamendiliikmete majanduslike huvide 
läbipaistvust reguleeriva korra, mis
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lisana. lisatakse kodukorrale. 

Muudatusettepanek 2
Artikli 9 lõige 1 a (uus)

1 a. Parlamendiliikmete käitumine põhineb 
vastastikusel austusel, Euroopa Liidu 
alusaktides sätestatud väärtustel ja 
põhimõtetel, tagab parlamendi väärikuse 
ning ei tohi ohustada parlamendi töö 
nõuetekohast toimumist ega rahu ja vaikust 
parlamendi hoonetes.
Nimetatud põhimõtete mittetäitmine võib 
kaasa tuua artiklites 146, 147 ja 148 ette 
nähtud meetmete kohaldamise.

Muudatusettepanek 3
Artikli 9 lõige 1 b (uus)

1 b. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira 
mingil viisil parlamendis toimuvate 
arutelude elavust ega parlamendiliikmete 
sõnavabadust.
Artikli kohaldamine põhineb esmastes 
ühenduse õigusaktides ning 
parlamendiliikmete põhimääruses 
sätestatud parlamendiliikmete õiguste 
täielikul austamisel. 
Artikli kohaldamine põhineb läbipaistvuse 
põhimõttel ning tagatakse antud valdkonda 
puudutavate mis tahes sätete teatavaks 
tegemine parlamendiliikmetele, keda 
teavitatakse isiklikult nende õigustest ja 
kohustustest.

Muudatusettepanek 4
Artikli 22 lõike 3 tõlgendus

Istungite läbiviimine hõlmab ka 
parlamendiliikmete käitumisega seotud 
küsimusi kõikides parlamendi hoonetes.
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Muudatusettepanek 5
Artikli 96 lõige 3

3. Parlamendi komisjonide koosolekud on 
reeglina avalikud. Siiski võivad komisjonid 
hiljemalt koosoleku päevakorra 
vastuvõtmisel võtta vastu otsuse jaotada 
koosoleku päevakord avalikul ja kinnisel 
koosolekul käsitletavateks punktideks. Kui 
parlamendi komisjoni koosolek on kinnine, 
võib komisjon kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artikli 4 lõigetega 1 kuni 4 teha 
siiski üldsusele kättesaadavaks koosoleku 
dokumendid ja protokolli.

3. Parlamendi komisjonide koosolekud on 
reeglina avalikud. Siiski võivad komisjonid 
hiljemalt koosoleku päevakorra 
vastuvõtmisel võtta vastu otsuse jaotada 
koosoleku päevakord avalikul ja kinnisel 
koosolekul käsitletavateks punktideks. Kui 
parlamendi komisjoni koosolek on kinnine, 
võib komisjon kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artikli 4 lõigetega 1–4 teha siiski 
üldsusele kättesaadavaks koosoleku 
dokumendid ja protokolli.
Konfidentsiaalsusnõuete igasuguse 
rikkumise korral kohaldatakse artiklit 147.

Muudatusettepanek 6
VI osa 3. peatüki a (uus) pealkiri (uus)

3. A PEATÜKK 
MEETMED PARLAMENDILIIKMETE 

KÄITUMISREEGLITE RIKKUMISE 
KORRAL

(Lisada enne artiklit 146)

Muudatusettepanek 7
Artikli 146 pealkiri ja lõige 1

Kord istungisaalis Viivitamatult rakendatavad meetmed
1. President kutsub korrale iga 
parlamendiliikme, kes segab istungi 
läbiviimist.

1. President kutsub korrale iga 
parlamendiliikme, kes takistab istungi
nõuetekohast läbiviimist või kelle 
käitumine ei ole kooskõlas artikli 9 
vastavate sätetega.

Muudatusettepanek 8
Artikli 146 lõige 3

3. Järgmise korrarikkumise korral võib 
president parlamendiliikme istungi 
ülejäänud ajaks istungisaalist välja saata. 

3. Korrarikkumise jätkumisel või järgmise 
korrarikkumise korral võib president 
korrarikkujale sõna andmisest keelduda ja
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Peasekretär hoolitseb koos saaliteenindajate 
ja, vajaduse korral, koos turvateenistusega 
selle eest, et distsiplinaarkaristus viidaks 
täide viivitamatult.

parlamendiliikme istungi ülejäänud ajaks 
istungisaalist välja saata. Tõsiste 
korrarikkumiste korral võib president 
nimetatud meedet kasutada viivitamatult ja 
ilma teistkordse korralekutsumiseta. 
Peasekretär hoolitseb koos saaliteenindajate 
ja vajaduse korral koos parlamendi 
turvateenistusega sellise 
distsiplinaarmeetme viivitamatu 
täideviimise eest.

Muudatusettepanek 9
Artikli 146 lõige 3 a (uus)

3 a. Arutelude jätkumist ohustava 
korrarikkumise korral katkestab president 
korra taastamiseks istungi 
kindlaksmääratud ajaks või lõpetab 
istungi. Kui presidendil ei ole võimalik 
end kuuldavaks teha, lahkub ta 
presidenditoolilt ning sellega on istung 
katkestatud. Istungi jätkamiseks kutsub 
president parlamendiliikmed uuesti 
kokku.

Muudatusettepanek 10
Artikli 146 lõige 3 b (uus)

3 b. Lõigetes 1–3 a sätestatud volitused 
antakse mutatis mutandis parlamendi 
organite, komisjonide ja delegatsioonide 
istungite või koosolekute juhatajatele 
vastavalt kodukorras sätestatud korrale.

Muudatusettepanek 11
Artikli 146 lõige 3 c (uus)

3 c. Arvestades parlamendiliikmete 
käitumisreeglite rikkumise tõsidust, võib 
istungi juhataja vajadusel esitada 
presidendile taotluse rakendada artiklit 
147 hiljemalt kuni järgmise 
osaistungjärguni või kuni asjaomase 
organi, komisjoni või delegatsiooni 
järgmise istungi või koosolekuni.
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Muudatusettepanek 12
Artikkel 147

Parlamendiliikmete väljasaatmine Sanktsioonid
1. Raske korrarikkumise või parlamendi töö 
häirimise korral võib president viivitamatult 
pärast ametliku hoiatuse tegemist või ka 
hiljem (siiski mitte hiljem kui järgmisel 
osaistungjärgul) teha parlamendile 
ettepaneku hääletada sellise noomituse 
tegemise üle, millega kaasneb 
parlamendiliikme viivitamatu 
väljasaatmine istungisaalist ja tema istungil 
osalemise õiguse peatamine kaheks kuni 
viieks päevaks.

1. Kui parlamendiliige sooritab väga tõsise 
korrarikkumise või häirib parlamendi tööd, 
rikkudes artiklis 9 sätestatud põhimõtteid, 
võib president pärast asjaomase 
parlamendiliikme ärakuulamist teha 
põhjendatud otsuse asjakohase sanktsiooni 
rakendamise kohta, millest ta teatab 
asjaomasele isikule ning organite ja 
komisjonide juhatajatele ja delegatsioonide 
juhtidele, mille koosseisu kõnealune 
parlamendiliige kuulub, enne otsuse 
teatavakstegemist täiskogu istungil.

2. Parlament võtab vastu otsuse nimetatud 
distsiplinaarkaristuse kohaldamise kohta 
presidendi kindlaksmääratud ajal, milleks 
võib olla istung, millel kõnealune juhtum 
aset leidis, või, juhul kui korrarikkumine 
toimus väljaspool istungisaali, niipea, kui 
president rikkumisest teada saab või 
hiljemalt järgmine osaistungjärk. 
Kõnealusel parlamendiliikmel on õigus 
enne parlamendis toimuvat hääletust sõna 
võtta. Tema sõnavõtuks antav aeg ei tohi 
ületada viit minutit.

2. Sellise käitumise hindamisel tuleb 
arvesse võtta selle erakorralist, korduvat või 
alalist iseloomu, samuti selle raskusastet, 
lähtudes kodukorrale lisatud juhistest*.

3. Vastava taotluse esitamise korral toimub 
hääletus kõnesoleva distsiplinaarkaristuse 
kohaldamise üle elektrooniliselt ilma 
eelneva aruteluta. Artikli 149 lõike 3 ja
artikli 160 lõike 1 alusel esitatud taotlusi 
vastu ei võeta.

3. Sanktsioon võib hõlmata ühte või mitut 
järgmistest meetmetest:
a) noomitus;
b) päevaraha õigusest ilmajätmine kaheks 
kuni kümneks päevaks;
c) ajutine täielik või osaline kõrvaldamine 
parlamendi tegevusest kaheks kuni 
kümneks parlamendi või selle mis tahes 
organi, komisjoni või delegatsiooni 
järjestikuseks koosolekupäevaks, ilma et 
see piiraks hääletusõiguse kasutamist 
täiskogu istungil tingimusel, et sellisel 
juhul peetakse käitumisreeglitest rangelt 
kinni;
d) ettepaneku esitamine esimeeste 
konverentsile vastavalt artiklile 18 
katkestada või lõpetada parlamendiliikme 
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tegevus ühel või mitmel valitaval 
ametikohal parlamendis;
* vt XVI a lisa

Muudatusettepanek 13
Artikkel 148

Korrarikkumised Sisemine edasikaebamine
Kui parlamendi istungil toimuvad 
korrarikkumised häirivad oluliselt 
parlamendi tööd, võib president korra 
taastamiseks teatud ajaks istungi 
katkestada või lõpetab selle. Kui presidendil 
pole võimalik end kuuldavaks teha, tõuseb 
ta presidenditoolilt ja lahkub. Istung on 
sellega katkestatud. Istungi jätkamiseks 
kutsub president parlamendiliikmed uuesti 
kokku.

Asjaomane parlamendiliige võib kahe 
nädala jooksul alates presidendi 
kehtestatud sanktsioonist teatamisest 
esitada juhatusele sisemise 
apellatsioonikaebuse. See toob kaasa 
sanktsiooni kohaldamise peatamise. 
Juhatus võib hiljemalt neli nädalat pärast 
apellatsioonikaebuse esitamist sanktsiooni 
tühistada, kinnitada või seda leevendada, 
ilma et see piiraks asjaomase isiku 
parlamendivälise edasikaebamise õigust. 
Kui juhatus nimetatud tähtajaks otsust ei 
tee, loetakse sanktsioon kehtetuks. 

Muudatusettepanek 14
XVI lisa a (uus)

XVI A LISA
Parlamendiliikmete käitumisreeglite 

tõlgendamise juhised
1. Tuleb vahet teha visuaalset laadi 
käitumisel, mis on sallitav, kui see ei ole 
solvav ja/või laimav, jääb mõistlikesse 
piiridesse ja ei põhjusta konflikti, ning 
käitumisel, mis aktiivselt häirib mis tahes 
parlamentaarset tegevust.
2. Parlamendiliikmed vastutavad 
parlamendiliikmetele kohaldatavate 
käitumisreeglite mistahes rikkumiste eest, 
mille on parlamendi ruumides toime 
pannud nende poolt tööle võetud või 
parlamenti kutsutud isikud.
Presidendil või tema esindajatel on 
distsiplinaarvolitused nimetatud isikute või 
mis tahes muude parlamendi ruumides 
viibivate parlamendiväliste isikute suhtes.
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Euroopa Parlamendi 12. oktoobri 2006. aasta otsus kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmise kohta 
(2005/2036(REG)) – Raportöör: Pahor Borut

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2004. aasta otsust volituste kontrollimise kohta1, eelkõige 
selle lõiget 6;

– võttes arvesse peasekretäri 15. veebruari 2005. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A6-0274/2006),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et mainitud muudatused hakkavad kehtima järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval kodukorra artikli 202 lõike 3 kohaselt;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 3 lõige -1 (uus)

-1. Euroopa Parlamendi valimiste järel 
palub president liikmesriikide pädevatel 
asutustel teatada parlamendile 
viivitamatult valitud liikmete nimed, et 
kõik liikmed saaksid parlamendis tööle 
asuda valimisjärgse esimese istungi 
algusest alates.
Ühtlasi pöörab president nende asutuste 
tähelepanu 20. septembri 1976. aasta akti 
asjakohastele sätetele ja palub neil võtta 
vajalikud meetmed, et vältida 
kokkusobimatust Euroopa Parlamendi 
liikme ametiga.

(Praegune artikli 3 lõige 6 jäetakse välja.)

                                               
1 ELT C 226 E, 15.9.2005, lk 51.
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Muudatusettepanek 2
Artikli 3 lõige -1 a (uus)

-1a. Iga liige, kelle valimisest on 
parlamendile teatatud, esitab enne 
parlamendis ametisse asumist kirjaliku 
deklaratsiooni selle kohta, et tal ei ole 
ühtki Euroopa Parlamendi liikme 
ametiga kokkusobimatut ametit 20. 
septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõigete 
1 või 2 tähenduses. Pärast üldvalimisi 
esitatakse see deklaratsioon võimalusel 
mitte hiljem, kui kuus päeva enne 
parlamendi esimest istungit. Kuni 
parlamendiliikme volitusi pole 
kontrollitud või vaidluse kohta pole veel 
otsust vastu võetud ja tingimusel, et ta on 
eelnevalt eespool nimetatud 
deklaratsioonile alla kirjutanud, võtab 
parlamendiliige täievoliliselt parlamendi 
ja selle organite istungitest osa.
Kui avalikkusele kättesaadavate allikate 
abil tõestatavate asjaolude alusel on 
kindlaks tehtud, et liikmel on 20. 
septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõigete 
1 ja 2 tähenduses Euroopa Parlamendi 
liikmele sobimatu amet, kuulutab 
parlament presidendilt saadud teabe 
põhjal ametikoha vabaks.
(Praegune artikli 3 lõige 5 jäetakse välja.)

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõike 2 teine lõik

Parlamendiliikme mandaadi kehtivust ei 
ole võimalik kinnitada, kuni 
parlamendiliige ei ole esitanud 20. 
septembri 1976. a akti artiklis 7 ja 
käesoleva kodukorra I lisas nõutud 
kirjalikke deklaratsioone. 

Parlamendiliikme mandaadi kehtivust ei 
ole võimalik kinnitada, kuni 
parlamendiliige ei ole esitanud käesolevas 
artiklis ja käesoleva kodukorra I lisas 
nõutud kirjalikke deklaratsioone. 

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõige 4

4. Erinevustest, mis tulenevad 
siseriiklikest õigusaktidest, teavitatakse 

4. Kui liikmesriigi pädev asutus teavitab 
presidenti Euroopa Parlamendi liikme 
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parlamenti; parlament võtab erinevused 
teadmiseks.

volituste lõppemisest selle liikmesriigi 
õigusnormide kohaselt 20. septembri 
1976. aasta akti artikli 7 lõikes 3 
nimetatud kokkusobimatuse tõttu või 
mandaadi kehtetuks tunnistamise tõttu 
nimetatud akti artikli 13 lõike 3 kohaselt, 
teavitab president parlamenti mandaadi 
lõppemisest liikmesriigi teatatud 
kuupäeval ja palub liikmesriigil vaba koht 
viivitamatult täita.

Kui mõni liikmesriigi või liidu pädev 
ametiasutus või asjaomane parlamendiliige 
teatab presidendile parlamendiliikme 
sellisesse ametisse määramisest, mida ei 
saa ühitada Euroopa Parlamendi liikme 
ametiga, informeerib president sellest 
parlamenti, mis võtab seejärel vastu otsuse 
parlamendiliikme koha vabaks jäämise 
kohta.

Kui mõni liikmesriigi või liidu pädev 
ametiasutus või asjaomane parlamendiliige 
teatab presidendile parlamendiliikme 
sellisesse ametisse nimetamisest või 
valimisest, mis on kokkusobimatu Euroopa 
Parlamendi liikme ametiga 20. septembri 
1976. aasta akti artikli 7 lõigete 1 või 2 
tähenduses, informeerib president sellest 
parlamenti, mis võtab seejärel vastu otsuse 
parlamendiliikme koha vabaks jäämise 
kohta.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 6 teine taane

– kui parlamendiliige nimetatakse 
ametisse, mida kas vastava riigi 
valimisseaduse või 20. septembri 1976. a
akti artikli 7 järgi ei saa ühitada Euroopa 
Parlamendi liikme ametiga, on selleks 
kuupäev, mille on teatanud liikmesriikide 
või liidu pädevad ametiasutused või 
asjaomane parlamendiliige ise.

– kui parlamendiliige nimetatakse või 
valitakse ametisse, mis 20. septembri 1976. 
aasta akti artikli 7 lõigete 1 või 2
tähenduses on kokkusobimatu Euroopa 
Parlamendi liikme ametiga, on selleks 
kuupäev, mille on teatanud liikmesriikide 
või liidu pädevad ametiasutused või 
asjaomane parlamendiliige.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 7

7. Kui parlament on vastu võtnud otsuse, et 
koht jääb vabaks, informeerib ta sellest 
asjaomast liikmesriiki.

7. Kui parlament on vastu võtnud otsuse, et 
koht on vaba, informeerib ta sellest 
asjaomast liikmesriiki ja palub tal koht 
viivitamatult täita.

Muudatusettepanek 7
Artikli 11 tõlgendus

Kui sel ajal, kui istungit juhatab vanim 
parlamendiliige, tõstatatakse volituste 

Vanim parlamendiliige kasutab 
presidendi volitusi, millele on osutatud 
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kontrollimist puudutav küsimus, edastab 
ta selle küsimuse volituste kontrollimise 
eest vastutavale komisjonile.

artikli 3 lõike -1 a teises lõigus. Kõik 
muud volituste kontrollimist puudutavad 
küsimused, mis tõstatatakse sel ajal, kui 
istungit juhatab vanim parlamendiliige, 
edastatakse volituste kontrollimise eest 
vastutavale komisjonile.
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Euroopa Parlamendi 10. mai 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise 
kohta seoses sisemenetluste kohandamisega ühenduse õigusaktide lihtsustamise nõuetega 
(2005/2238(REG)) – Raportöör: Maryline Reynaud

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0582/2005);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: 
õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia” (KOM(2005)0535);

– võttes arvesse 15. ja 16. juuni 2006. aasta Euroopa Ülemkogu järeldusi, eriti punkti 41;

– võttes arvesse oma 16. mai 2006. aasta resolutsiooni õiguskeskkonna lihtsustamise 
strateegia kohta1;

– võttes arvesse oma 16. mai 2006. aasta resolutsiooni õigusloojale esitatud õigusloomega 
seotud ettepanekute sõelumise tulemuse kohta2;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu parema õigusloome 
strateegiline ülevaade” (KOM(2006)0689);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0143/2007),

A. arvestades, et parlament võttis oma ülalmainitud 16. mai 2006. aasta resolutsioonis 
õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kohta (punkt 21) endale kohustuse „kaaluda oma 
õigusloomega seotud sisemiste menetluste ja meetodite parandamist, et 
lihtsustamisprotsesse kiirendada, järgides sealjuures esmastes ühenduse õigusaktides, eriti 
EÜ asutamislepingus sätestatud menetlusi”;

B. arvestades, et kodifitseerimise ja uuesti sõnastamise tehnikad kuuluvad Euroopa 
majanduskasvu ja tööhõive uue Lissaboni strateegia raames käivitatud ühenduse õigusaktide 
lihtsustamise kõige olulisemate vahendite hulka;

C. arvestades, et kodukord hõlmab kodifitseerimist käsitlevat sätet, mis tuleks üle vaadata, kuid 
ei hõlma ühtegi uuesti sõnastamist käsitlevat sätet;

D. arvestades, et parlament soovib nende menetluste ülevaatamise ja selgitamise abil toetada 
märkimisväärselt lihtsustamisprotsessi ja julgustada komisjoni tegema täiendavaid 
sellesuunalisi ettepanekuid;

                                               
1 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 136.
2 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 140.
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E. arvestades, et oleks soovitatav, et nõukogu viiks läbi samalaadse toimingu,

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikkel 80

1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õiguse ametliku
kodifitseerimise ettepaneku, edastatakse see 
õigusasjade eest vastutavale komisjonile. 
Eeldades, et on tehtud kindlaks, et see 
ettepanek ei too endaga kaasa ühenduse 
õiguse sisulist muutmist, kohaldatakse 
ettepaneku suhtes artiklis 43 sätestatud 
menetlust.

1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õiguse 
kodifitseerimise ettepaneku, edastatakse see 
õigusasjade eest vastutavale komisjonile. 
Viimane vaatab ettepaneku vastavalt 
institutsioonidevahelisel tasandil kokku 
lepitud korrale1 läbi ja veendub, et see 
piirdub üksnes lihtsa kodifitseerimisega ega 
hõlma sisulisi muudatusi. 

2. Vastutava komisjoni esimees või 
komisjoni poolt nimetatud raportöör võib 
osaleda kodifitseerimise ettepaneku 
kontrollimisel ja arutamisel. Vajaduse 
korral võib vastutav komisjon esitada oma 
arvamuse ka enne seda.

2. Komisjoni, kes on kodifitseeritava 
õigusakti eest vastutav, võib tema enda või 
õigusasjade eest vastutava komisjoni 
taotlusel kaasata arvamuse saamiseks 
kodifitseerimise asjakohasuse küsimuse 
arutellu.

3. Artikli 43 lõiget 3 ei kohaldata; 
lihtsustatud menetlust ametliku 
kodifitseerimise ettepaneku puhul ei 
rakendata juhul, kui enamus õigusasjade 
eest vastutava komisjoni või muu vastutava 
komisjoni liikmetest on lihtsustatud 
menetluse rakendamise vastu.

3. Ettepaneku teksti kohta ei ole lubatud 
muudatusettepanekuid esitada. 

Siiski võib õigusasjade eest vastutava 
komisjoni esimees raportööri taotlusel 
esitada komisjonile heakskiidu saamiseks 
tehnilisi kohandusi puudutavaid 
muudatusettepanekuid, kui need on 
vajalikud, et tagada ettepaneku vastavus 
kodifitseerimiskorraga ja need ei muuda 
ettepaneku sisu. 
4. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
on arvamusel, et ettepanek ei sisalda 
sisulisi muudatusi, esitab ta selle 
parlamendile heakskiidu saamiseks. 
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Kui komisjon on aga arvamusel, et 
ettepanekuga muudetakse ühenduse õigust 
sisuliselt, soovitab ta parlamendil 
ettepaneku tagasi lükata. 
Mõlemal juhul teeb parlament otsuse 
tervikhääletusega ning ilma 
muudatusettepanekute ja aruteluta.
__________________________

1 1994. aasta 20. detsembri institutsioonidevaheline 
kokkulepe, õigusaktide tekstide ametliku 
kodifitseerimise kiirendatud töömeetod, punkt 4, 
EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

Muudatusettepanek 2
Artikkel 80 a (uus)

Artikkel 80 a
Uuesti sõnastamine

1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õigusaktide uuesti 
sõnastamise ettepaneku, edastatakse see 
õigusasjade eest vastutavale komisjonile ja 
vastavasisuliste asjade eest vastutavale 
komisjonile. 
2. Õigusasjade eest vastutav komisjon 
vaatab ettepaneku vastavalt 
institutsioonidevahelisel tasandil kokku 
lepitud korrale1 läbi ja veendub, et see ei 
sisalda muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on vastavalt esile toodud.

Läbivaatamise käigus ei ole lubatud 
ettepaneku teksti kohta 
muudatusettepanekuid esitada. Siiski 
kohaldatakse artikli 80 lõike 3 teist lõiku 
sätete suhtes, mida uuesti sõnastamise 
ettepanekuga ei muudeta.
3. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid 
sisulisi muudatusi peale nende, mis on 
vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest 
vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 150 ja 
151 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 
muudatusettepanekute esitamine vastutavas 
komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need 
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puudutavad ettepaneku neid osi, mis 
sisaldavad muudatusi.

Muudatusettepanekute esitamist nende 
osade kohta, mida ei muudeta, võib 
komisjoni esimees siiski erandjuhtudel ja 
iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada, kui 
ta on arvamusel, et see on vajalik teksti 
sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel 
põhjustel või lahutamatu seose tõttu teiste 
lubatud muudatusettepanekutega. Need 
põhjused tuleb muudatusettepanekute 
kirjalikus selgituses välja tuua.
4. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
on arvamusel, et ettepanek sisaldab muid 
sisulisi muudatusi peale nende, mis on 
vastavalt välja toodud, soovitab ta 
parlamendil ettepaneku tagasi lükata ja 
teavitab sellest vastutavat komisjoni. 
Sellisel juhul palub president Euroopa 
Komisjonil oma ettepaneku tagasi võtta. 
Kui Euroopa Komisjon võtab ettepaneku 
tagasi, täheldab president, et menetlus on 
kaotanud oma eesmärgi ja teavitab sellest 
nõukogu. Kui Euroopa Komisjon aga 
ettepanekut tagasi ei võta, saadab 
parlament selle vastutavale komisjonile 
tagasi, kes vaatab ettepaneku vastavalt 
korralisele menetlusele läbi. 
______________________

1 2001. aasta 28. novembri institutsioonidevaheline 
kokkulepe õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika 
süstemaatilise kasutamise kohta, punkt 9, EÜT C 
77, 28.3.2002, lk 1.
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Euroopa Parlamendi 30. novembri 2006. aasta otsus kodukorra artikli 139, üleminekuajaks 
keelte jaoks kehtestatud korra, muutmise kohta (2006/2244(REG)) – Raportöör: Ingo Friedrich 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 20. juuli 2006. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0391/2006),

A. arvestades, et Euroopa Parlament võttis 1. aprillil 2004 oma kodukorda vastu sätte, mis 
võimaldab Euroopa Parlamendi keelekorra kasutamisel võtta 2004. aasta mais lisandunud 
üheksa uue keele puhul 31. detsembrini 2006. aastal "erandkorras arvesse, milline on nende 
keelte tõlkimiseks vajalike tõlkide ja tõlkijate piisav ning tegelik arv";

B. arvestades, et nende keelte puhul saavutatu ei võimalda siiski sellel üleminekusättel 
käesoleva aasta lõpus ilma seda asendamata kehtivust kaotada, vaid tuleks kasutada selle 
pikendamisvõimalust;

C. arvestades, et 1. jaanuaril 2007 lisanduvad bulgaaria ja rumeenia keel peavad läbima teatud 
aja jooksul samad raskused ning et selleks ajaks tekivad erilised praktilised probleemid ka 
samal ajal ametliku keelena lisanduva iiri keelega;

D. arvestades, et neid asjaolusid arvesse võttes tuleks olemasolev üleminekusäte uuesti 
sõnastada ning seda tuleks kuni jooksva valimisperioodi lõpuni pikendada;

E. arvestades, et täieliku mitmekeelsuse ellurakendamine jääb eesmärgiks, nagu on määratletud 
kodukorra artiklis 138,

1. otsustab teha kodukorras alljärgneva muudatuse;

2. võtab vastu otsuse, et see muudatus jõustub 1. jaanuaril 2007;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Muudatusettepanek 1
Artikkel 139

1. Euroopa Liiduga 1. mail 2004 liitunud 
riikide ametlike keelte puhul tuleb artikli 
138 kohaldamisel võtta erandkorras 

1. Kuni kuuenda valimisperioodi lõpuni 
kestva üleminekuaja lõpuni on 
kõrvalekalded artikli 138 sätetest lubatud, 
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arvesse, milline on nende keelte 
tõlkimiseks vajalike tõlkide ja tõlkijate 
piisav ning tegelik arv; nimetatud kord 
kehtib 1. maist 2004 kuni 31. detsembrini 
2006.

kui ametliku keele jaoks ei ole vaatamata 
asjakohastele abinõudele piisavalt tõlke 
või tõlkijaid.

2. Peasekretär esitab igas kvartalis 
juhatusele üksikasjaliku aruande artikli 
138 kohaldamisel tehtud edusammude 
kohta; peasekretär edastab aruande 
koopia kõigile parlamendiliikmetele.

2. Juhatus määrab peasekretäri 
ettepanekul iga asjassepuutuva ametliku 
keele puhul kindlaks lõikes 1 toodud 
asjaolude olemasolu ning vaatab oma 
otsuse iga poole aasta järel üle 
peasekretäri eduaruande alusel. Juhatus 
võtab vastu vajalikud rakendussätted.
2 a. Kohaldatakse nõukogu poolt 
asutamislepingute alusel vastu võetud 
tähtajalisi erisätteid õigusaktide 
koostamise kohta, välja arvatud 
määrused, mida võtavad vastu Euroopa 
Parlament ja nõukogu koos.

3. Juhatuse põhjendatud soovituse alusel 
võib parlament mistahes hetkel võtta vastu 
otsuse nimetatud artikli varasema 
kehtetuks tunnistamise kohta või lõikes 1 
nimetatud tähtaja lõppemisel selle tähtaja 
pikendamise kohta.

3. Juhatuse põhjendatud soovituse alusel 
võib Euroopa Parlament mis tahes hetkel 
võtta vastu otsuse nimetatud artikli 
varasema kehtetuks tunnistamise kohta või 
lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemisel selle 
tähtaja pikendamise kohta.
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Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2006. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 
81 (Rakendussätted) muutmise kohta (2006/2211(REG)) – Raportöör: Richard Corbett

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta seisukohta nõukogu otsuse eelnõu 
kohta, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused1, eelkõige selle lõiget 2;

– võttes arvesse nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsust 2006/512/EÜ, millega muudetakse otsust 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused 2;

– võttes arvesse presidendi 20. juuli 2006. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0415/2006),

ning arvestades, et: 

A. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelised läbirääkimised on viinud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimisele ühisavalduse kujul, milles tervitatakse 
projekti uue menetluse sisseviimiseks otsusesse 1999/468/EÜ;

B. nimetatud uus menetlus, mida nimetatakse kontrolliga regulatiivkomitee menetluseks, annab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühesuguse õiguse kontrollida kvaasiõigusloomealaseid 
meetmeid kaasotsustamismenetlusega vastu võetud dokumendi rakendamiseks, ja sellised 
meetmed tagasi lükata; 

C. otsusele 2006/512/EÜ lisanduvad nimetatud ühisavaldus, nõukogu istungi protokollis 
registreeritud komisjoni avaldus ning komisoni avaldused uue menetluse rakendamise ja 
kohaldamise kohta;

D. on asjakohane muuta kodukorra artiklit 81 nii, et Euroopa Parlamendil oleksid parimad 
võimalikud tingimused uuest menetlusest tulenevate õiguste kasutamiseks,

1. otsustab teha kodukorras allpool toodud muudatuse;

2. otsustab, et muudatusettepanek jõustub 1. jaanuaril 2007;

3. teeb presidendile ülesandeks tagada muude institutsioonidega haldustasandil kokkulepitud 
korras, et meetmete projekte ei saadeta parlamendile vahetult enne parlamendi puhkust;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile teadmiseks.
                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 ELT L 200, 22.7.2006, lk. 11.
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Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanekud 1 ja 2
Artikkel 81 

Rakendussätted Rakendusmeetmed

1. Kui Euroopa Komisjon edastab 
parlamendile rakendusakti projekti, saadab 
president kõnealuse dokumendi sellele 
komisjonile, mis on vastutavaks komisjoniks 
põhiakti puhul.

1. Kui Euroopa Komisjon edastab 
parlamendile rakendusmeetmete projekti, 
saadab president meetmete projekti sellele 
komisjonile, mis on vastutavaks komisjoniks 
põhiakti puhul. Kui põhiaktiga seoses on 
aset leidnud komisjonidevaheline 
tõhustatud koostöö, palub vastutav 
komisjon teisel komisjonil esitada oma 
seisukohad kirjalikult või suuliselt.

2. Vastutava komisjoni ettepanekul võib 
parlament ühe kuu või, finantsteenuseid 
puudutavate sätete puhul, kolme kuu 
jooksul alates rakendusakti projekti 
saamise kuupäevast võtta vastu 
rakendusakti projekti tagasi lükkava 
resolutsiooni, eriti siis, kui rakendusakt 
ületab põhiaktis ette nähtud 
rakendusvolitusi. Kui enne selle tähtaja 
möödumist osaistungjärku ei toimu või on 
tegemist kiireloomulise juhtumiga, 
loetakse, et vastamise õigus on üle läinud 
vastutavale komisjonile. Vastus 
vormistatakse komisjoni esimehe kirjana 
Euroopa Komisjoni vastutavale volinikule 
ning sellest teatatakse kõigile 
parlamendiliikmetele.

2. Vastutava komisjoni esimees määrab 
tähtaja, mille jooksul parlamendiliikmed 
saavad teha komisjonile ettepaneku 
meetmete projekti tagasilükkamiseks. Kui 
komisjon peab seda vajalikuks, võib ta 
otsustada, et komisjoni liikmete või alaliste 
asendusliikmete hulgast määratakse 
raportöör. Kui komisjon meetmete projekti 
tagasi lükkab, esitab ta meetmete projekti 
tagasi lükkava resolutsiooni ettepaneku, 
milles võib märkida, milliseid muudatusi 
tuleks meetmete projektis teha.

Kui parlament ei nõustu rakendusakti 
vastuvõtmisega, palub president Euroopa 
Komisjonil see tagasi võtta, seda parandada 
või esitada õigusloome menetluse korra 
kohaselt uus ettepanek.

Kui parlament pärast meetmete projekti 
saamist ettenähtud tähtaja jooksul sellise 
resolutsiooni vastu võtab, palub president 
Euroopa Komisjonil projekt tagasi võtta, 
seda muuta või esitada asjakohase 
seadusandliku menetluse kohaselt uus 
ettepanek.

3. Kui enne selle tähtaja möödumist 
osaistungjärku ei toimu, loetakse, et 
vastamise õigus on üle läinud vastutavale 
komisjonile. Vastus vormistatakse 
komisjoni esimehe kirjana Euroopa 
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Komisjoni vastutavale volinikule ning 
sellest teatatakse kõigile 
parlamendiliikmetele.

4. Kui Euroopa Komisjoni kavandatud 
rakendusmeetmed kuuluvad kontrolliga 
regulatiivmenetluse alla, ei kohaldata lõiget 
3 ning lõikeid 1 ja 2 täiendatakse 
järgmiselt:

a) kontrolli kestust arvestatakse ajast, kui 
meetmete projekt on esitatud parlamendile 
kõigis ametlikes keeltes;
b) parlament võib oma liikmete 
häälteenamusega meetmete projekti tagasi 
lükata, tuues põhjenduseks, et meetmete 
projektis ületatakse põhiaktiga ettenähtud 
rakendusvolitusi, projekt ei ole põhiakti 
eesmärgi või sisuga kooskõlas või rikub 
subsidiaarsuse või proportsionaalsuse 
põhimõtet;
c) kui meetmete projekt on esitatud otsuse 
1999/468/EÜ artikli 5a lõike 5 või 6 alusel 
ja parlamendil on seega vastuseisu 
avaldamiseks vähe aega, võib vastutava 
komisjoni esimees esitada meetmete 
projekti tagasi lükkava resolutsiooni 
ettepaneku, kui komisjon ei ole tähtajast 
kinni pidanud. 
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Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2006. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 
15 ja artikli 182 lõike 1 muutmise kohta – Kvestorite ja komisjonide juhatuste valimine 
(2006/2287(REG)) – Raportöör: Jo Leinen 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0628/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0464/2006),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. otsustab, et muudatusettepanekud jõustuvad 1. jaanuaril 2007;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 15 teine a lõik (uus)

Olenemata esimeses lõigus sätestatust, 
valib parlament ajavahemikuks jaanuar 
2007 – juuli 2009 kuus kvestorit.

Muudatusettepanek 2
Artikli 182 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Olenemata esimeses lõigus sätestatust, 
kuulub ajavahemikul jaanuar 2007 –
juuli 2009 iga komisjoni juhatusse neli 
aseesimeest.
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Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra 
kohaldamist ja tõlgendamist käsitleva kodukorra artikli 201 muutmise kohta 
(2006/2192(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0166/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0230/2007),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 201 lõige 1

1. Kui käesoleva kodukorra kohaldamisel 
või tõlgendamisel peaks tekkima kahtlusi, 
võib president saata küsimuse arutamiseks 
vastutavale komisjonile, piiramata sellega 
vastavas valdkonnas varem vastu võetud 
otsuste kohaldamist.

1. Kui käesoleva kodukorra kohaldamisel 
või tõlgendamisel peaks tekkima kahtlusi, 
võib president saata küsimuse arutamiseks 
vastutavale komisjonile. 

Kui mõni parlamendiliige juhib artikli 
166 alusel tähelepanu kodukorraga 
seotud probleemile, võib president samuti 
saata küsimuse arutamiseks edasi 
vastutavale komisjonile.

Komisjonide esimehed võivad nõnda 
toimida, kui parlamendikomisjoni töö 
käigus ja sellega seotult peaks tekkima 
taolisi kahtlusi.
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Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra 
muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (2006/2195(REG)) –
Raportöör: Ingo Friedrich

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 29. juuni 2006. aasta kirja ja teadannet täiskogu istungil 7. 
septembril 2006. aastal;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6–0368/2007),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. otsustab, et need muudatused jõustuvad Euroopa Parlamendi 2009. aastal algava ametiaja 
esimesel päeval; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikkel 8

Kulutuste katmine ja lisatasude maksmine Parlamendiliikmete põhimääruse 
rakendamine

Juhatus kehtestab eeskirjad 
parlamendiliikmete kulutuste katmiseks ja 
lisatasude maksmiseks.

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab 
juhatus eeskirjad Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse rakendamiseks.

Muudatusettepanek 2
Artikli 39 lõige 1

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava 
komisjoni omaalgatusliku raporti alusel, 
võib parlament EÜ asutamislepingu artikli 
192 teise lõike alusel taotleda, et Euroopa 
Komisjon esitaks talle sobiva õigusakti
ettepaneku. Resolutsioon võetakse vastu 
parlamendi koosseisu häälteenamusega. 
Parlament võib sellise ettepaneku 

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava 
komisjoni poolt vastavalt artiklile 45 
koostatud omaalgatusliku raporti alusel, 
võib parlament EÜ asutamislepingu artikli 
192 alusel taotleda, et Euroopa Komisjon 
esitaks talle asjakohase ettepaneku 
eesmärgiga võtta vastu uus õigusakt või 
muuta kehtivat õigusakti. Resolutsioon 
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esitamiseks seada tähtaja. võetakse vastu parlamendi koosseisu 
häälteenamusega. Parlament võib sellise 
ettepaneku esitamiseks seada tähtaja

Muudatusettepanek 3
Artikkel 39 lõige 1 a (uus)

1 a. Vastavalt EÜ asutamislepingu 
artiklile 192 võib iga parlamendiliige 
algatusõiguse raames esitada ühenduse 
õigusakti ettepaneku.

Muudatusettepanek 4
Artikli 39 lõige 1 b (uus)

1 b. Ettepanek esitatakse presidendile, kes 
edastab selle läbivaatamiseks vastutavale 
komisjonile. Enne edastamist tõlgitakse 
ettepanek nendesse liidu ametlikesse 
keeltesse, mida nimetatud komisjoni 
esimees kokkuvõtliku läbivaatamise 
seisukohast vajalikuks peab. Komisjon 
langetab otsuse edasise menetluse kohta 
kolme kuu jooksul alates edastamisest ja 
pärast ettepaneku koostaja ärakuulamist.
Kui komisjon otsustab vastavalt artiklis 45 
sätestatud menetlusele esitada ettepaneku 
parlamendile, nimetatakse raporti 
pealkirjas ettepaneku koostajat.

Muudatusettepanek 5
Artikli 39 lõige 2

2. Enne menetluse alustamist artikli 45 
alusel teeb vastutav komisjon kindlaks, kas 
mõni selline ettepanek ei ole juba 
ettevalmistamisel, see tähendab, ta teeb 
kindlaks, et:

välja jäetud

a) selline ettepanek ei sisaldu iga-aastases 
õigusloomekavas; 
b) sellise ettepaneku ettevalmistamist ei ole 
alustatud või seda on liigselt edasi lükatud 
c) Euroopa Komisjon ei ole andnud 
positiivset vastust taotlustele, mille esitas 
vastutav komisjon või mis sisaldusid 
parlamendi poolt antud häälte enamusega 
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vastuvõetud resolutsioonides. 

Muudatusettepanek 6
Artikli 45 lõige 1

1. Kui komisjon soovib koostada oma 
pädevusalasse kuuluva küsimuse kohta 
raporti ja esitada parlamendile sellekohase 
resolutsiooni ettepaneku, ilma et talle oleks 
artikli 179 lõike 1 alusel eelnevalt edastatud 
nõuande või arvamuse taotlust, on 
komisjonil selleks vaja esimeeste 
konverentsi luba. Loa andmisest keeldumine 
peab alati olema põhjendatud.

1. Kui komisjon soovib koostada oma 
pädevusalasse kuuluva küsimuse kohta 
raporti ja esitada parlamendile sellekohase 
resolutsiooni ettepaneku, ilma et talle oleks 
artikli 179 lõike 1 alusel eelnevalt edastatud 
nõuande või arvamuse taotlust, on 
komisjonil selleks vaja esimeeste 
konverentsi luba. Loa andmisest keeldumine 
peab alati olema põhjendatud. Kui raport 
käsitleb parlamendiliikme poolt vastavalt 
artikli 39 lõikele 1 a tehtud ühenduse 
õigusakti ettepanekut, võib loa andmisest 
keelduda vaid juhul, kui 
parlamendiliikmete põhimääruse artiklis 5 
ja EÜ asutamislepingu artiklis 192 
sätestatud tingimused ei ole täidetud. 

Muudatusettepanek 7
Artikli 150 lõike 6 esimene lõik

6. Muudatusettepanekut ei panda 
parlamendis hääletusele enne, kui see on 
trükitud ning kättesaadavaks tehtud kõigis 
ametlikes keeltes, kui parlament ei otsusta 
teisiti. Parlament ei või võtta vastu 
teistsugust otsust, kui vastu on vähemalt 40 
parlamendiliiget. 

6. Muudatusettepanekut ei panda 
parlamendis hääletusele enne, kui see on 
trükitud ning kättesaadavaks tehtud kõigis 
ametlikes keeltes, kui parlament ei otsusta 
teisiti. Parlament ei või võtta vastu 
teistsugust otsust, kui vastu on vähemalt 40 
parlamendiliiget. Parlament väldib 
otsuseid, mille tagajärjel seatakse 
õigustamatult ebasoodsasse olukorda 
parlamendiliikmeid, kes kasutavad mingit 
kindlat keelt.

Muudatusettepanek 8
I lisa artikli 2 esimese lõigu punkt a a (uus)

a a) igasugune palk, mida ta saab seoses 
mandaadi täitmisega mõnes teises 
parlamendis;

Muudatusettepanek 9
I lisa artikkel 4

Kuni erinevaid siseriiklikke regulatsioone Parlamendiliikmete suhtes kohaldatakse
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asendava Euroopa Parlamendi liikme 
statuudi kehtima hakkamiseni 
kohaldatakse parlamendiliikmete suhtes 
nende majanduslike 
huvidedeklaratsioonide osas selle 
liikmesriigi õigust, milles nad osutusid 
valituks.

nende majanduslike huvide 
deklaratsioonide osas selle liikmesriigi 
õigust, milles nad osutusid valituks.

Muudatusettepanek 10
VII lisa jagu C a (uus)

C a. Huvide konfliktid
Juhatuse nõusolekul võib põhjendatud 
otsusega keelduda tutvustamast 
parlamendiliikmele parlamendi 
dokumenti, kui juhatus veendub pärast 
parlamendiliikme ärakuulamist, et 
dokumendiga tutvumine põhjustaks 
parlamendi institutsioonilistele huvidele 
või avalikele huvidele lubamatut kahju 
ning et parlamendiliikme soov 
dokumendiga tutvuda lähtub isiklikest ja 
erahuvidest. Parlamendiliige võib sellise 
otsuse suhtes ühe kuu jooksul pärast selle 
teatavakstegemist esitada kirjaliku 
kaebuse, mida tuleb põhjendada. Kaebuse 
suhtes võtab parlament vastu otsuse 
kaebuse esitamisele järgneva istungi 
jooksul ilma eelneva aruteluta.



PE423.766v01-00 308/369 DV\779820ET.doc

ET



Euroopa Parlamendi 9. juuli 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 29 
(Fraktsioonide moodustamine) muutmise kohta (2006/2201(REG)) – Raportöör: Richard 
Corbett

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0420/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0206/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. otsustab, et nimetatud muudatus jõustub Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimistele 
järgneva esimese osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 3
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 29 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Fraktsioon koosneb 
parlamendiliikmetest, kes on valitud 
vähemalt ühest viiendikust
liikmesriikidest. Fraktsiooni 
moodustamiseks nõutav minimaalne 
parlamendiliikmete arv on kakskümmend.

2. Fraktsioon koosneb 
parlamendiliikmetest, kes on valitud 
vähemalt ühest neljandikust
liikmesriikidest. Fraktsiooni 
moodustamiseks nõutav minimaalne 
parlamendiliikmete arv on kakskümmend 
viis.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Kui fraktsiooni liikmete arv langeb 
alla nõutud künnise, võib president 
esimeeste konverentsi nõusolekul lubada 
fraktsioonil edasi eksisteerida kuni 
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parlamendi järgmise avaistungini, kui on 
täidetud järgmised tingimused:
– fraktsiooni liikmed esindavad jätkuvalt 
vähemalt ühte viiendikku liikmesriikidest;
– fraktsioon on eksisteerinud kauem kui 
üks aasta.
President ei kohalda kõnealust erandit, 
kui on piisavalt alust kahtlustada selle 
kuritarvitamist.
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Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi otsus kodukorra muutmise kohta seoses 
petitsioonide menetlemisega (2006/2209(REG))1 – Raportöör: Gérard Onesta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 20. juuli 2006. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja petitsioonikomisjoni arvamust (A6-0027/2009),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. juhib tähelepanu sellele, et muudatusettepanekud jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval, välja arvatud muudatusettepanek artikli 193a (uus) kohta, mis jõustub esimesel päeval 
pärast asutamislepingu asjaomase sätte jõustumist;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Kui petitsioonile on alla kirjutanud 
mitu füüsilist või juriidilist isikut, 
määravad allakirjutanud ühe esindaja ja 
tema asetäitjad, keda käsitletakse 
alljärgnevate sätete rakendamisel 
petitsiooni esitajana.
Kui esindajat ei ole määratud, loetakse 
petitsiooni esitajaks esimene allakirjutanu 
või mõni teine asjaomane isik.

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Petitsiooni esitaja võib igal ajal 

                                               
1 Kõnealust raportit ei ole täiskogu istungil arutletud ega selle üle hääletatud – alljärgnev on AFCO-

komisjonis toimunud hääletuse tulemusel vastuvõetud tekst.
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loobuda petitsiooni toetamisest.
Kui kõik petitsiooni esitajad on oma 
toetusest loobunud, muutub petitsioon 
kehtetuks.

Selgitus

Praegu ei ole kodukorras võimalust, et petitsiooni esitaja saaks petitsiooni toetamisest loobuda. 
Võttes arvesse järjest kasvavat hulka suure toetajaskonnaga petitsioone, mis sageli käsitlevad 
laiema kõlapinnaga poliitiliselt olulisi teemasid, mitte ei puuduta otseselt teatavat hulka inimesi, 
oleks vaja anda petitsiooni esitajale selline võimalus. 

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Petitsioonid tuleb esitada ühes Euroopa 
Liidu ametlikus keeles.

3. Petitsioon tuleb esitada ühes Euroopa 
Liidu ametlikus keeles.

Muus keeles koostatud petitsioonid
vaadatakse läbi ainult sel juhul, kui 
petitsiooni esitaja on lisanud tõlke või 
sisukokkuvõtte mõnes Euroopa Liidu 
ametlikus keeles. Sel juhul lähtub 
parlament oma töös esitatud tõlkest või 
kokkuvõttest. Parlamendi kirjavahetus 
petitsiooni esitajaga toimub ametlikus 
keeles, milles on koostatud tõlge või 
kokkuvõte.

Muus keeles koostatud petitsioon
vaadatakse läbi ainult sel juhul, kui 
petitsiooni esitaja on lisanud tõlke Euroopa 
Liidu ühes ametlikus keeles. Parlamendi 
kirjavahetus petitsiooni esitajaga toimub 
selles ametlikus keeles, milles on koostatud 
tõlge või kokkuvõte.

Juhatus võib otsustada, et petitsioone ja 
kirjavahetust petitsiooni esitajatega võib 
koostada liikmesriigis kasutatavates 
muudes keeltes.

Selgitus
Juhatus on juba otsustanud, et parlament vastab kodanike baski-, katalaani- ja galeegikeelsetele 
kirjadele vastavas keeles.

Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 5
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. President edastab registrisse kantud 
petitsioonid vastutavale komisjonile, mis
selgitab välja, kas need on seotud 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega.

5. President edastab registrisse kantud 
petitsiooni vastutavale komisjonile, mis
teeb esmalt kindlaks petitsiooni 
vastuvõetavuse vastavalt asutamislepingu 
artiklile 194.

Kui vastutav komisjon ei jõua petitsiooni 
vastuvõetavuse osas üksmeelele, loetakse 
see vastuvõetavaks, kui seda taotleb 
vähemalt veerand komisjoni liikmetest.

Selgitus
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted 
by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a 
very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects. 
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to 
grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional 
case, in order to overcome a deadlock.

Muudatusettepanek 5

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6. Petitsioonid, mille komisjon on 
tunnistanud vastuvõetamatuks, 
arhiveeritakse; petitsiooni esitajat 
teavitatakse otsusest ja selle põhjustest.

6. Petitsioon, mille vastutav komisjon on 
tunnistanud vastuvõetamatuks, 
arhiveeritakse; petitsiooni esitajat 
teavitatakse otsusest ja selle põhjustest.
Võimaluse korral soovitatakse teisi 
õiguskaitsevahendeid.

Muudatusettepanek 6

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7. Nimetatud juhul võib vastutav komisjon 
soovitada petitsiooni esitajal pöörduda 

välja jäetud
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asjaomase liikmesriigi või Euroopa Liidu 
pädeva ametiasutuse poole.

Muudatusettepanek 7

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8. Kui petitsiooni esitaja ei avalda soovi, et 
tema petitsiooni käsitletaks 
konfidentsiaalselt, kantakse petitsioon 
avalikku registrisse.

8. Registreeritud petitsioone käsitletakse 
üldreeglina avalike dokumentidena ning 
parlament võib läbipaistvuse huvides
petitsiooni esitaja nime ja petitsiooni sisu 
avaldada.

Muudatusettepanek 8

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 a. Olenemata käesoleva artikli lõikest 8, 
võib petitsiooni esitaja 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.

Muudatusettepanek 9

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 b. 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 
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seda sätet kohaldatakse.

Muudatusettepanek 10

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1. Vastutav komisjon käsitleb 
vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone 
oma tavapärase töö käigus korralisel 
koosolekul toimuval arutelul või kirjaliku 
menetluse teel. Petitsiooni esitaja võib 
kutsuda osalema komisjoni koosolekul, 
millel tema petitsiooni käsitletakse, ja 
petitsiooni esitaja võib ise kohalolekut 
taotleda. Petitsiooni esitajale sõna 
andmise üle otsustab koosoleku juhataja 
oma äranägemisel.

Muudatusettepanek 11

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Vastutav komisjon võib võtta vastu 
otsuse koostada nende petitsioonide kohta, 
mille ta on tunnistanud vastuvõetavaks, 
raporti või väljendada muul viisil oma 
arvamust.

1. Vastutav komisjon võib seoses 
vastuvõetava petitsiooniga võtta vastu 
otsuse koostada algatusraport kooskõlas 
artikli 45 lõikega 1 või esitada 
parlamendile lühike resolutsiooni 
ettepanek, kui esimeeste konverents ei 
esita sellele vastuväiteid. Resolutsiooni 
ettepanek lisatakse hiljemalt kaheksa 
nädalat pärast selle parlamendikomisjonis 
vastuvõtmist toimuva osaistungjärgu 
päevakorra projekti. Resolutsiooni 
ettepanek pannakse hääletusele ilma 
aruteluta, välja arvatud juhul, kui 
esimeeste konverents otsustab 
erandkorras kohaldada artiklit 131a.

Vastutav komisjon võib artikli 46 alusel 
küsida teiste komisjonide arvamust, seda 
eriti petitsioonide puhul, mis taotlevad 
kehtivate õigusaktide muutmist.

Vastutav komisjon võib artikli 46 ja VI lisa
alusel küsida arvamust teistelt kõnealuses 
küsimuses pädevatelt 
parlamendikomisjonidelt.
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Muudatusettepanek 12

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Parlament seab sisse elektroonilise 
registri, milles kodanikud saavad avaldada 
petitsiooni esitajale oma toetust, andes 
vastuvõetavaks tunnistatud ja registrisse 
kantud petitsioonile oma elektroonilise 
allkirja.

2. Parlament seab sisse elektroonilise 
registri, milles kodanikud saavad avaldada 
petitsiooni esitajale toetust või sellest 
loobuda, andes vastuvõetavaks tunnistatud 
ja registrisse kantud petitsioonile 
elektroonilise allkirja.

Muudatusettepanek 13

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Petitsioonide läbivaatamisel või faktide 
tuvastamisel võib vastutav komisjon 
korraldada petitsiooni esitajate 
ärakuulamisi, üldisi ärakuulamisi või 
saata oma liikmeid faktide tuvastamiseks 
sündmuskohale.

3. Petitsioonide uurimisel, faktide 
tuvastamisel ja lahenduste otsimisel võib 
vastutav komisjon faktide 
väljaselgitamiseks korraldada lähetusi 
petitsiooniga seotud liikmesriiki või 
piirkonda.

Lähetuses osalejad koostavad lähetuse 
kohta aruande. Pärast aruande 
heakskiitmist vastutavas komisjonis 
edastatakse see presidendile.

Muudatusettepanek 14

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Oma arvamuse ettevalmistamiseks võib 
vastutav komisjon paluda Euroopa 
Komisjonil edastada dokumente, anda 
teavet või võimaldada pääsu oma 
valdustesse.

4. Vastutav komisjon võib paluda Euroopa 
Komisjonilt abi, eelkõige ühenduse õiguse 
kohaldamise või selle järgimise 
täpsustamiseks, samuti petitsiooni 
teemaga seotud teabe ja dokumentide 
saamiseks. Euroopa Komisjoni esindajad 
kutsutakse osalema parlamendikomisjoni 
koosolekutel.
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Muudatusettepanek 15

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Vastutav komisjon võib vajaduse korral 
esitada parlamendile läbivaadatud 
petitsioonide põhjal resolutsiooni 
ettepaneku.

5. Vastutav komisjon võib paluda 
presidendil edastada komisjoni arvamus 
või soovitus meetmete võtmiseks või 
vastuse saamiseks Euroopa Komisjonile, 
nõukogule või liikmesriigi asjaomasele 
ametiasutusele.

Samuti võib vastutav komisjon esitada 
taotluse, et president edastaks tema 
arvamuse Euroopa Komisjonile või 
nõukogule.

Muudatusettepanek 16

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7. President teavitab petitsioonide 
esitajaid vastuvõetud otsustest ja nende 
põhjustest.

7. Petitsiooni esitajat teavitatakse 
parlamendikomisjoni otsusest ja talle 
esitatakse otsuse põhjendused.

Kui vastuvõetavaks tunnistatud petitsiooni 
läbivaatamine on lõpetatud, kuulutatakse 
käsitlemine lõppenuks ja sellest 
teavitatakse petitsiooni esitajat.

Muudatusettepanek 17

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 193 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 193 a
Kodanikualgatus

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
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teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid. 

Selgitus

Muudatusettepanekul puudub õiguslik toime enne Lissaboni lepingu jõustumist.
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Euroopa Parlamendi 22. mai 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 47 
(komisjonidevaheline koostöö) muutmise kohta (2007/2016(REG)) – Raportöör: Richard 
Corbett 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0461/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0139/2007),

1. otsustab kodukorda järgmiselt muuta;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 3
Artikkel 47

Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö Menetlus kaasatud komisjonide osalusel

Kui esimeeste konverentsi arvamuse 
kohaselt kuulub mingi küsimus peaaegu
võrdselt kahe komisjoni pädevusalasse või 
kui küsimuse erinevad osad kuuluvad kahe 
erineva komisjoni pädevusalasse, 
kohaldatakse artiklit 46 koos järgmiste 
sätetega:

Kui pädevusküsimus on edastatud 
esimeeste konverentsile artikli 179 lõike 2
või artikli 45 kohaselt ja esimeeste 
konverents on, arvestades VI lisas 
sätestatuga, arvamusel, et küsimus kuulub
peaaegu võrdselt kahe või enama komisjoni 
pädevusalasse või et küsimuse erinevad osad 
kuuluvad kahe või enama erineva komisjoni 
pädevusalasse, kohaldatakse artiklit 46 koos 
järgmiste täiendavate sätetega:

– kaks komisjoni lepivad ühiselt kokku 
küsimuse käsitlemise ajakavas;

– asjaomased komisjonid lepivad ühiselt 
kokku küsimuse käsitlemise ajakava;

– vastutava komisjoni raportöör ja nõuandva 
komisjoni arvamuse koostaja püüavad jõuda 
kokkuleppele nii oma komisjonidele 
esitatavate tekstide kui ka 

– raportöör ja arvamuse koostajad
teavitavad pidevalt üksteist ja püüavad 
jõuda kokkuleppele nii oma komisjonidele 
esitatavate tekstide kui ka 
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muudatusettepanekuid puudutavate 
seisukohtade osas;

muudatusettepanekuid puudutavate 
seisukohtade osas;

– asjaomased esimehed, raportöör ja 
arvamuse koostajad püüavad ühiselt 
kindlaks määrata teksti osad, mis kuuluvad 
igaühe ainupädevusse või nende ühisesse 
pädevusse, ning leppida kokku omavahelise 
koostöö täpse korra;

– vastutav komisjon peab nõuandva
komisjoni muudatusettepanekud võtma 
vastu ilma hääletuseta, kui need puudutavad 
küsimusi, mis kuuluvad vastutava komisjoni 
esimehe arvamuse kohaselt (arvestades 
seejuures VI lisas sätestatuga ja 
konsulteerinud nõuandva komisjoni 
esimehega) nõuandva komisjoni 
pädevusalasse ning ei lähe vastuollu 
ettekande teiste osadega.

– vastutav komisjon peab kaasatud
komisjoni muudatusettepanekud võtma 
vastu ilma hääletuseta, kui need puudutavad 
küsimusi, mis kuuluvad vastutava komisjoni 
esimehe arvamuse kohaselt (arvestades 
seejuures VI lisas sätestatuga ja olles 
konsulteerinud kaasatud komisjoni 
esimehega) kaasatud komisjoni 
ainupädevusse ning ei lähe vastuollu raporti 
teiste osadega. Vastutava komisjoni esimees 
võtab arvesse kolmanda taande raames 
saavutatud kokkuleppeid;

– ettepaneku osas toimuva lepitusmenetluse 
korral arvatakse parlamendi delegatsiooni 
kaasatud komisjonide arvamuse koostajad.



PE423.766v01-00 320/369 DV\779820ET.doc

ET



Raporti projekt Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta 
(2007/2124(REG)) – Raportöör: Richard Corbett

Raporti projekt ei olnud komisjonis „ametiaja kokkuvõtte“ käesoleva versiooni koostamise lõpuks 
vastu võetud. See lisatakse pärast täiskogu istungil toimuvat hääletust välja antavasse versiooni.



DV\779820ET.doc 321/369 PE423.766v01-00

ET



Euroopa Parlamendi 8. juuli 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise 
kohta Euroopa Komisjoni heakskiitmise osas (2007/2128(REG)) – Raportöör: Andrew Duff 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 14. detsembri 2006. aasta kirja;

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Komisjoni 
heakskiitmise suuniste kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0198/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 99 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Asjaomane parlamendi komisjon palub
kandidaadil esineda avaldusega ja vastata 
küsimustele. 

2. Asjaomane(sed) parlamendi 
komisjon(id) palub(vad)
liikmekandidaadil esineda avaldusega ja 
vastata küsimustele. Kuulamised 
korraldatakse nii, et liikmekandidaat saab 
avaldada parlamendile kogu asjakohase 
teabe. Kuulamiste korraldamist käsitlevad 
sätted kehtestatakse kodukorra lisana¹.
___________
¹Vt lisa XVI b.

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 99 – lõige 6

                                               
1 ELT C 285 E, 22.11.2006, lk 137.
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6. Kui Euroopa Komisjoni ametiaja jooksul 
jagatakse vastutusalad ümber, kutsutakse 
asjaomased liikmed esinema parlamendi 
komisjonidesse, mis vastutavad 
kõnesolevate valdkondade eest. 

6. Kui Euroopa Komisjoni ametiaja jooksul 
jagatakse vastutusalad olulisel määral
ümber, täidetakse vaba ametikoht või 
pärast uue liikmesriigi ühinemist 
nimetatakse ametisse uus liige, kutsutakse 
lõike 2 kohaselt asjaomased liikmed 
esinema parlamendikomisjonidesse, mis 
vastutavad kõnesolevate valdkondade eest.

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
XVI b lisa (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

XVI B LISA
Euroopa Komisjoni heakskiitmise 
suunised
1. Kohaldatakse järgmisi põhimõtteid, 
kriteeriume ja korda, et panna kogu 
komisjoni koosseis parlamendi 
nõusolekuhääletusele.
a) Hindamise alused
Parlament hindab liikmekandidaate 
nende üldise asjatundlikkuse, Euroopale 
pühendumise ja isikliku sõltumatuse 
alusel. Ta hindab teadmisi kavandatud 
vastutusalal ja suhtlemisoskust.
Parlament arvestab eriti sugude võrdset 
esindatust. See võib väljenduda 
vastutusalade jaotamises ametisseastuva 
presidendi poolt.
Parlament võib küsida mis tahes 
asjakohast teavet, mis aitab teha otsust 
liikmekandidaatide sobivuse kohta. Ta 
ootab majanduslike huvidega seotud teabe 
täielikku avaldamist.
b) Kuulamised
Iga liikmekandidaat kutsutakse üheks 
kuulamiseks asjaomase 
parlamendikomisjoni või -komisjonide 
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ette. Kuulamised on avalikud.
Kuulamisi korraldavad ühiselt esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste 
konverents. Jagatud vastutusalade korral 
tehakse asjaomaste komisjonide 
kaasamiseks asjakohased korraldused. On 
kolm võimalust:
i) kui liikmekandidaadi vastutusala 
kuulub üheainsa parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
liikmekandidaati ainult see 
parlamendikomisjon;
ii) kui liikmekandidaadi vastutusala 
kuulub enam-vähem võrdsel määral 
rohkem kui ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulavad 
liikmekandidaati need 
parlamendikomisjonid ühiselt; ning
iii) kui liikmekandidaadi vastutusala 
kuulub peamiselt ühe 
parlamendikomisjoni pädevusvaldkonda 
ja ainult vähesel määral vähemalt ühe 
teise parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
liikmekandidaati suurima pädevusega 
parlamendikomisjon, kes kutsub teise(d) 
parlamendikomisjoni(d) kuulamisest osa 
võtma.
Selle korra osas peetakse igakülgselt nõu 
Euroopa Komisjoni ametisseastuva 
presidendiga.
Parlamendikomisjonid esitavad 
liikmekandidaatidele kirjalikud 
küsimused aegsasti enne kuulamisi. Iga 
pädev parlamendikomisjon võib esitada 
kuni viis sisulist kirjalikku küsimust.
Kuulamised toimuvad sellistel asjaoludel 
ja tingimustel, mis annavad 
liikmekandidaatidele võrdse ja erapooletu 
võimaluse end ja oma arvamusi 
tutvustada.
Liikmekandidaatidel palutakse esineda 
suulise avasõnavõtuga, mille pikkus on 
kuni kakskümmend minutit. Kuulamised 
tuleks korraldada nii, et arendada 
pluralistlikku poliitilist dialoogi 
liikmekandidaatide ja parlamendiliikmete 
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vahel. Enne kuulamise lõppu tuleks 
liikmekandidaatidele anda võimalus 
lühikeseks lõppsõnaks.
c) Hindamine
Kuulamiste indekseeritud videosalvestis 
tehakse 24 tunni jooksul avalikus registris 
kättesaadavaks.
Pärast kuulamist kogunevad 
parlamendikomisjonid viivitamata, et 
hinnata iga liikmekandidaati. Need 
koosolekud on kinnised. 
Parlamendikomisjonidel palutakse 
hinnata, kas liikmekandidaadid sobivad 
nende arvates Euroopa Komisjoni 
liikmeteks ja kas nad sobivad täitma neile 
määratud konkreetseid ülesandeid. Kui 
parlamendikomisjon ei saavuta 
konsensust kummaski küsimuses, paneb 
komisjoni esimees viimase abinõuna 
mõlemad otsused salajasele hääletusele. 
Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse ning neid tutvustatakse 
esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist 
ja kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks.
Euroopa Komisjoni ametisseastuv 
president esitleb kogu liikmekandidaatide 
kolleegiumit ja selle programmi 
parlamendi istungil, millest kutsutakse 
osa võtma kõik nõukogu liikmed. 
Esitlusele järgneb arutelu. Arutelu 
lõppedes võib mis tahes fraktsioon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget esitada 
resolutsiooni ettepaneku. Kohaldatakse 
artikli 103 lõikeid 3, 4 ja 5. Pärast 
resolutsiooni ettepaneku hääletamist 
otsustab parlament hääletamise teel, kas 
anda nõusolek Euroopa Komisjoni 
ametisseastuva presidendi ja 
liikmekandidaatide kui terviku 
ametissenimetamiseks või mitte. 
Parlament teeb otsuse nimelisel 
hääletusel antud häälte enamusega. Ta 
võib lükata hääletuse edasi järgmisele 
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istungile.
2. Ametiaja jooksul Euroopa Komisjoni 
koosseisus või vastutusalade jaotuses 
tehtavate oluliste muudatuste korral 
kohaldatakse järgmist korda:
a) kui ametikoht on vaja täita 
tagasiastumise, ametist tagandamise või 
surma korral, kutsub parlament 
liikmekandidaadi viivitamata kuulamisele 
lõikes 1 sätestatud tingimustel;
b) uue liikmesriigi ühinemise korral 
kutsub parlament liikmekandidaadi 
kuulamisele lõikes 1 sätestatud 
tingimustel;
c) kui vastutusalad jagatakse olulisel 
määral ümber, kutsutakse asjaomased 
liikmed enne uute kohustuste võtmist 
vastavate parlamendikomisjonide ette.
Erandina lõike 1 punkti c kolmandas 
lõigus sätestatud menetlusest toimub 
hääletus täiskogul üheainsa liikme 
ametissenimetamisel salajase 
hääletusena. 
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Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 
23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmise kohta (2007/2066(REG)) – Raportöör: Georgios 
Papastamkos 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0039/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0355/2007),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 23 lõige 2

2. Fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed saadavad endi seast 
esimeeste konverentsi koosolekutele kaks
hääleõiguseta parlamendiliiget.

2. Fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed saadavad endi seast 
esimeeste konverentsi koosolekutele ühe
hääleõiguseta parlamendiliikme.
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Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 
173 (istungi stenogramm) muutmise ja artikli 173 a (istungi audiovisuaalne salvestis) 
lisamise kohta (2007/2137(REG)) – Raportöör: Richard Corbett 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 12. aprilli 2007. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0354/2007),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanekud 2, 7 ja 8
Artikkel 173

1. Iga istungi kohta koostatakse ametlikes 
keeltes stenogramm.

1. Iga istungi kohta koostatakse kõikides 
ametlikes keeltes stenogramm.

2. Kõnelejad peavad saatma oma kõnede 
trükitud tekstid sekretariaadile tagasi 
hiljemalt järgmisel päeval peale nende 
saamist.

2. Kõnelejad peavad saatma oma kõnede 
trükitud tekstide korrektuurid
sekretariaadile tagasi ühe nädala jooksul. 

3. Stenogramm avaldatakse Euroopa Liidu 
Teataja lisana.

3. Stenogramm avaldatakse Euroopa Liidu 
Teataja lisana.

4. Parlamendiliikmed võivad nõuda istungi 
stenogrammi väljavõtete tõlkimist lühikese 
etteteatamisega.

Muudatusettepanekud 3, 6 ja 9
Artikkel 173 a (uus)

Artikkel 173 a
Istungi audiovisuaalne salvestis

Istungi järel tehakse aruteludest koheselt 
audiovisuaalne salvestis, mis sisaldab 
kõikide tõlkekabiinide helisalvestisi, ja 
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Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2008. aasta otsus parlamendi kodukorda uue artikli 202 a 
„Liidu sümbolite kasutamine parlamendis” lisamise kohta (2007/2240(REG)) – Raportöör: 
Carlos Carnero González

Euroopa Parlament,
– võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valitsustevahelise konverentsi 

kokkukutsumise kohta,1eelkõige selle artiklit 23;
– võttes arvesse presidendi 12. septembri 2007. aasta kirja;

– võttes arvesse sümbolite tähtsust kodanike taasühendamisel Euroopa Liiduga ja Euroopa 
identiteedi loomisel, mis täiendab liikmesriikide rahvuslikku identiteeti;

– võttes arvesse asjaolu, et sümboleid on rohkem kui 30 aastat kasutanud kõik Euroopa 
institutsioonid ja Euroopa Ülemkogu on need 1985. aastal2 ametlikult heaks kiitnud;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;
– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0347/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;
2. otsustab, et nimetatud muudatus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
XIII osa – „Muud sätted” – artikkel 202 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 202 a
Liidu sümbolid

1. Parlament tunnustab ja kasutab 
järgmisi liidu sümboleid:
– lipp, mille sinisel taustal on 
kaheteistkümnest kuldsest tähest koosnev 
ring;
– hümn, mille aluseks on „Ood rõõmule” 
Ludwig van Beethoveni üheksandast 
sümfooniast;
– juhtlause „Ühinenud mitmekesisuses”.

                                               
1 ELT C 175 E, 10.7.2008 lk 347.
2 Euroopa Ülemkogu Milanos 28. ja 29. juunil 1985.
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2. Parlament tähistab Euroopa päeva 9. 
mail.
3. Lipp heisatakse kõikidel parlamendi 
hoonetel ja ametlike sündmuste puhul. 
Lippu kasutatakse kõikides parlamendi 
koosolekuruumides.
4. Hümni mängitakse iga uue koosseisu 
esimese istungi ja muude pidulike 
istungite alguses, eriti riigipeade ja 
valitsusjuhtide vastuvõtmisel või pärast 
laienemist uute liikmete tervitamisel.
5. Juhtlauset kasutatakse parlamendi 
ametlikel dokumentidel.
6. Juhatus uurib sümbolite täiendava 
kasutamise võimalusi parlamendis. 
Juhatus sätestab käesoleva artikli 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad.



DV\779820ET.doc 331/369 PE423.766v01-00

ET



Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 
(rakendusmeetmed) muutmise kohta (2008/2027(REG)) – Raportöör: Monica Frassoni

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 27. märtsi 2008. aasta kirja, millega edastati esimeeste 
konverentsi poolt 12. detsembril 2007. aastal heakskiidetud institutsioonidevaheline 
kokkulepe;

– võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel 
nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra 
kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 2 ning artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0108/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 81 lõike 4 punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(a) kontrolli kestust arvestatakse ajast, kui 
meetmete projekt on esitatud parlamendile 
kõigis ametlikes keeltes;

(a) kontrolli kestust arvestatakse ajast, kui 
meetmete projekt on esitatud parlamendile 
kõigis ametlikes keeltes. Kui kohaldatakse 
lühemaid tähtaegu (nõukogu otsuse 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused, artikli 5a lõike 5 punkt b) ja 
tungivalt kiireloomulistel juhtudel (otsuse 
1999/468/EÜ artikli 5a lõige 6) ja kui 
vastutava komisjoni esimehel ei ole 
vastuväiteid, arvestatakse kontrolliks 
ettenähtud aega alates sellest, mil 
parlament saab kätte rakendusmeetmete 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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lõpliku projekti nendes keeleversioonides, 
mis esitati otsuse 1999/468/EÜ kohaselt 
moodustatud komitee liikmetele. Artiklit 
138 sellisel juhul ei kohaldata;
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Euroopa Parlamendi 8. juuli 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise 
kohta, arvestades parlamendireformi töörühma ettepanekuid täiskogu töökorralduse ja 
algatusraportite kohta (2007/2272(REG)) – Raportöör: Richard Corbett

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 25. oktoobri ja 12. detsembri 2007. aasta otsuseid;

– võttes arvesse presidendi 15. novembri 2007. aasta ja 31. jaanuari 2008. aasta kirju;

– võttes arvesse esimeeste konverentsil 6. septembril 2007. aastal esitatud Euroopa 
Parlamendi reformi töörühma esimest vaheraportit täiskogu istungi ja tegevuste ajakava 
kohta ning selle järeldusi algatusraportite kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 199;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0197/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. juhib tähelepanu sellele, et muudatusettepanekud jõustuvad järgmise osaistungjärgu 
esimesel päeval, välja arvatud uue II a lisa punktid 2 ja 3, mis jõustuvad 2009. aasta juulis 
algava ametiaja esimesel päeval; juhib tähelepanu sellele, et artikli 45 lõiget 1 a 
kohaldatakse ka nende raportite suhtes, mille koostamiseks on antud luba enne selle sätte 
jõustumist;

3. otsustab, et muudatusettepanek 5, mis käsitleb 13. novembri 2007. aasta Euroopa 
Parlamendi otsuse (Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete 
põhimäärust silmas pidades)1 artikli 39 lõiget 2, jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval;

4. otsustab vastavalt artikli 204 punktile c avaldada algatusraportite eeskirju ja tavasid 
käsitleva esimeeste konverentsi otsuse (mida on muudetud 12. detsembri 2007. aasta ja 14. 
veebruari 2008. aasta otsustega) kodukorra lisana; teeb peasekretärile ülesandeks kõnealust 
lisa ajakohastada vastavalt esimeeste konverentsi tulevastele asjakohastele otsustele;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 38 a (uus)

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0500.
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Parlamendile asutamislepingutega antud 

algatusõigused
Juhul kui asutamislepingud annavad 
parlamendile algatusõiguse, võib vastutav 
komisjon teha otsuse koostada 
algatusraport.
Raport sisaldab: 
a) resolutsiooni ettepanekut;
b) vajaduse korral otsuse eelnõu või 
ettepaneku projekti;
c) seletuskirja, vajaduse korral koos 
finantskalkulatsiooniga.
Kui õigusakti vastuvõtmine parlamendi 
poolt eeldab nõukogu heakskiitu või 
nõusolekut ja Euroopa Komisjoni 
arvamust või nõusolekut, võib parlament 
esitatud õigusakti hääletamise järel ning 
raportööri ettepaneku põhjal otsustada 
lükata hääletuse resolutsiooni ettepaneku 
üle edasi ajani, mil nõukogu või Euroopa 
Komisjon on oma seisukoha esitanud. 

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 45 lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1a. Parlament vaatab algatusraportites 
sisalduvad resolutsioonide ettepanekud 
läbi vastavalt artiklis 131 a sätestatud 
lühiettekande menetlusele. Selliste 
resolutsioonide ettepanekute 
muudatusettepanekud ei ole täiskogu 
istungil arutamiseks vastuvõetavad, kui 
raportöör ei esita neid uue teabe 
arvessevõtmise eesmärgil, kuid 
alternatiivseid resolutsiooni ettepanekuid 
võib esitada vastavalt artikli 151 lõikele 4. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui raporti 
teema kuulub täiskogu istungil 
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arutatavate olulise tähtsusega küsimuste 
hulka, kui raport koostatakse artiklites 38 
a või 39 osutatud algatusõiguse kohaselt 
või kui raportit saab esimeeste konverentsi 
määratletud kriteeriumite1 alusel pidada 
strateegiliseks. 
______________
1Vt kodukorra … lisas esitatud esimeeste 
konverentsi asjakohast otsust.

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 45 lõike 2 esimene lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse 
vajalike muudatustega juhul, kui 
parlamendile on
asutamislepingutega antud algatusõigus.

2. Juhul kui raporti teema kuulub artiklis 
38 a osutatud algatusõiguse alla, võib loa 
andmisest keelduda ainult siis, kui ei ole 
täidetud asutamislepingutes sätestatud 
tingimused.

Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 45 lõike 2 teine lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Nimetatud juhul võtab esimeeste 
konverents otsuse vastu kahe kuu jooksul.

2 a. Artiklites 38a ja 39 osutatud juhtudel
võtab esimeeste konverents otsuse vastu 
kahe kuu jooksul.

Muudatusettepanek 5

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 110 lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Iga parlamendiliige võib esitada 
nõukogule või Euroopa Komisjonile 
küsimusi, millele esitatakse kirjalik vastus. 
Küsimuste sisu eest vastutavad ainuüksi 
nende esitajad.

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
koduskorra lisas sätestatud suunistega1

esitada nõukogule või Euroopa 
Komisjonile kirjalikult vastatavaid 
küsimusi. Küsimuste sisu eest vastutavad 
ainuüksi nende esitajad.
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______________
1Vt II a lisa.

Muudatusettepanek 6

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 110 lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes saadab need edasi 
asjaomasele institutsioonile. 

2. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes saadab need edasi 
asjaomasele institutsioonile. Kui küsimuse 
vastuvõetavuse suhtes on kahtlusi, teeb 
otsuse president. Tema otsus tehakse 
küsimuse esitajale teatavaks.

Muudatusettepanek 7

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 111 lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Iga parlamendiliige võib esitada 
kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa 
Keskpangale. 

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega1

esitada Euroopa Keskpangale kirjalikult 
vastatavaid küsimusi. 
______________
1Vt II a lisa.

Muudatusettepanek 8

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 131 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 131 a
Lühiettekanne

Raportööri taotlusel või esimeeste 
konverentsi ettepanekul võib parlament 
samuti otsustada, et küsimust, mis ei vaja 
põhjalikku arutelu, käsitletakse täiskogu 
istungil raportööri lühiettekande abil. 



DV\779820ET.doc 337/369 PE423.766v01-00

ET

Sellisel juhul on Euroopa Komisjonil 
võimalus sekkuda ning igal 
parlamendiliikmel on õigus reageerida, 
esitades täiendava kirjaliku avalduse 
vastavalt artikli 142 lõikele 7.

Muudatusettepanek 9

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 142 lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 
seda, kui raportöör on esitanud oma 
raporti. Euroopa Komisjoni ettepanekut 
puudutava arutelu puhul teeb president 
Euroopa Komisjonile ettepaneku võtta 
sõna esimesena. Arutelu puhul, mis 
puudutab nõukogu teksti, võib president 
teha nõukogule ettepaneku kõnelda 
esimesena. Mõlemal puhul saab 
järgmisena sõna raportöör. Euroopa 
Komisjon ja nõukogu võivad 
vastusõnavõttudeks sõna saada ka vahetult 
pärast parlamendiliikmete sõnavõtte.

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 
seda, kui raportöör on esitanud oma 
raporti. Euroopa Komisjon, nõukogu ja 
raportöör võivad vastusõnavõttudeks sõna 
saada ka vahetult pärast 
parlamendiliikmete sõnavõtte.

Muudatusettepanek 10

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 151 lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Fraktsioon võib esitada alternatiivse 
resolutsiooni ettepaneku, mille eesmärgiks 
on vastutava komisjoni raportis esitatud 
õigusloomega mitteseotud resolutsiooni 
ettepaneku asendamine.

4. Fraktsioon või vähemalt nelikümmend 
parlamendiliiget võivad esitada 
alternatiivse resolutsiooni ettepaneku, mille 
eesmärgiks on vastutava komisjoni raportis 
esitatud õigusloomega mitteseotud 
resolutsiooni ettepaneku asendamine. 

Sellisel juhul ei või fraktsioon esitada 
muudatusettepanekuid vastutava komisjoni 
resolutsiooni ettepaneku suhtes. 
Fraktsiooni poolt esitatav resolutsiooni 
ettepanek ei tohi olla pikem kui vastutava 
komisjoni poolt esitatud ettepanek. See 

Sellisel juhul ei või fraktsioon ega 
asjaomased parlamendiliikmed esitada 
muudatusettepanekuid vastutava komisjoni 
resolutsiooni ettepaneku suhtes. 
Alternatiivne resolutsiooni ettepanek ei 
tohi olla pikem kui vastutava komisjoni 
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pannakse parlamendis ühele hääletusele ja 
selle suhtes ei saa teha 
muudatusettepanekuid.

poolt esitatud ettepanek. See pannakse 
parlamendis ühele hääletusele ja selle 
suhtes ei saa teha muudatusettepanekuid.

Artikli 103 lõiget 4 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.

Muudatusettepanek 11

Euroopa Parlamendi kodukord
II a lisa (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

II a LISA
Suunised artiklite 110 ja 111 alusel 

esitatavate kirjalikult vastatavate 
küsimuste kohta

1. Kirjalikult vastatavad küsimused:
- kuuluvad asjaomase institutsiooni 
pädevusse ja vastutusalasse ning pakuvad 
üldist huvi;
– on napisõnalised ja sisaldavad 
arusaadavat küsimust;
– ei sisalda solvavat väljendusviisi;
– ei ole seotud selgelt isiklike teemadega.
2. Kui küsimus ei vasta käesolevatele 
suunistele, nõustab sekretariaat küsimuse 
esitajat vastuvõetava küsimuse 
koostamisel.
3. Kui eelneva kuue kuu jooksul on 
esitatud samane või sarnane küsimus 
ning see on saanud vastuse, edastab 
sekretariaat küsimuse esitajale eelmise 
küsimuse ja vastuse koopia. Uut küsimust 
ei edastata asjaomasele institutsioonile, 
välja arvatud juhul, kui küsimuse esitaja 
toob välja uusi märkimisväärseid 
arenguid või soovib lisateavet.
4. Kui küsitakse faktilist või statistilist 
teavet, mis on juba kättesaadav 
parlamendi raamatukogule, teavitab 
viimane parlamendiliiget, kes võib 
küsimuse tagasi võtta.
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5. Omavahel seotud teemasid käsitlevatele 
küsimustele võib anda ühise vastuse.
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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 162 lõike 2 tõlgendamine (2005/2103(REG)) –
Maryline Reynaud
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Euroopa Parlamendi kodukorra tõlgendamine/muutmine pädevusvaidluste lahendamise 
lihtsustamiseks eelkõige õigusloomega mitteseotud menetluste puhul (2005/2239(REG)) –
Ingo Friedrich
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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 166 tõlgendamine (2006/2139(REG)) – Jo Leinen
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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 116 (kirjalikud deklaratsioonid) tõlgendamine 
(2007/2170(REG)) – Richard Corbett
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Euroopa Parlamendi 24. septembri 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 
121 (Menetlus Euroopa Kohtus) muutmise kohta (2007/2266(REG)) – Raportöör: Costas 
Botopoulos

Euroopa Parlament,
– võttes arvesse õiguskomisjoni esimehe 26. septembri 2007. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;
– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0324/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;
2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 121 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. President esitab parlamendi nimel 
kohtuasjade kohta tähelepanekuid või 
astub nendes menetlusse pärast vastutava 
komisjoniga konsulteerimist.
Kui president kavatseb vastutava 
komisjoni soovitusest kõrvale kalduda, 
teavitab ta sellest vastavat komisjoni ja 
edastab küsimuse esimeeste konverentsile, 
märkides ära oma otsuse põhjused.
Kui esimeeste konverents on arvamusel, et 
Euroopa Kohtu menetluses olevas 
kohtuasjas, mis käsitleb parlamendi akti 
kehtivust, ei ole parlamendil erandkorras 
vaja tähelepanekuid esitada või 
menetlusse astuda, esitatakse küsimus 
arutamiseks viivitamata täiskogule.
Edasilükkamatutel juhtudel võib president 
võtta ettevaatusabinõusid, et pidada kinni 
asjaomase kohtu seatud tähtaegadest. 
Sellistel juhtudel rakendatakse käesolevas 
lõikes sätestatud menetlust võimalikult 
kiiresti.
Tõlgendamine:

Kodukorra sätted ei takista vastutaval komisjonil 
otsustamast asjakohaste menetlusreeglite üle, et 
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edasilükkamatutel juhtudel edastada oma soovitus 
õigeaegselt.
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Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 
19 (presidendi ülesanded) tõlgendamise kohta (2008/2016(REG)) – Raportöör Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni esimehe 24. jaanuari 2008. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 201;

1. võtab vastu kodukorra artikli 19 järgmise tõlgenduse:

"Kodukorra artikli 19 lõiget 1 võib tõlgendada selliselt, et kõnealuse sättega antud volituste 
hulka kuulub ka volitus lõpetada liigsed sõnavõtud kodukorrale viitamiseks, menetluste 
algatamiseks, hääletuse kohta selgituste andmiseks ning eraldi, osade kaupa või nimelise 
hääletuse taotlemiseks, kui president on veendunud, et nendega soovitakse sihilikult 
takistada ja takistatakse parlamendi menetlusi või teiste parlamendiliikmete õiguste 
rakendamist pikaajaliselt ja olulisel määral."

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.
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Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta otsus parlamendi kodukorra artikli 182 
tõlgendamise kohta seoses allkomisjonide esimeeste kaasamisega (2008/2075(REG)) –
Raportöör: Mauro Zani

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni esimehe 22. juuli 2008. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 201,

1. võtab vastu kodukorra artikli 182 järgmise tõlgenduse:

„Artikli 182 lõige 1 ei takista põhikomisjoni esimehel kaasata allkomisjonide esimehi 
komisjoni juhatuse töösse või võimaldada neil juhatada arutelu küsimustes, mida nendes 
allkomisjonides peamiselt käsitletakse, vaid võimaldab seda juhul, kui selline menetlus 
esitatakse läbivaatamiseks juhatusele tervikuna ja juhatus annab sellele oma nõusoleku”;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.
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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 179 tõlgendamine (2008/2076(REG)) – Jo Leinen
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Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta otsus parlamendi kodukorra artikli 47 ja 
artikli 149 lõike 4 tõlgendamise kohta seoses komisjonide kaasamisega ja kvoorumi 
kontrollimisega (2008/2327(REG)) – Raportöör: Jo Leinen

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni esimehe 27. jaanuari ja 13. veebruari 2009. aasta kirju;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 201,

1. võtab vastu kodukorra artikli 47 järgmise tõlgenduse:

„Artiklis 47 sätestatud komisjonide kaasamist selleks, et kontrollida rahvusvahelisi 
lepinguid vastavalt artiklile 83, ei kohaldata artikli 75 kohase nõusolekumenetluse puhul.”;

2. võtab vastu kodukorra artikli 149 lõike 4 järgmise tõlgenduse:

„Parlamendiliikmed, kes taotlesid kvoorumi kontrollimist, peavad viibima taotluse 
esitamise ajal istungisaalis.”;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Bruxelles Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649
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2009

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union's own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of "soft law" instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the 
course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

Andrzej Wielowieyski raporti raames korraldatud õpituba võimaldas vahetada ekspertide rühmaga 
arvamusi kodanike osalemise kohta Euroopa ülesehitamises. Eri ekspertide ettekanded keskendusid 
Euroopa ülesehitamist läbiva õiguspärasuse kriisi põhjustele ja lahenduste otsimisele kriisi 
leevendamiseks.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

Sylvia-Yvonne Kaufmanni omaalgatusliku raporti raames korraldatud õpituba kodanikualgatuse 
teemal võimaldas põhjalikku arvamuste vahetust nii kõnealuse algatuse sisu kui ka selle 
rakendamise kohta.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

Pr Grabowska omaalgatusliku raporti raames korraldatud õpituba Lissaboni lepingule vastava 
kodanikuühiskonna dialoogi arengu väljavaadete kohta näitas, et kodanikuühiskonna korralduse 
tase on liikmesriikides endiselt väga erinev. Euroopa Liit peab vähendama lõhet institutsioonide ja 
kodanike vahel. Konkreetsetes ettepanekutes käsitleti vajadust luua Euroopa Liidu tasandi 
raamistik kodanikuühiskonna dialoogile institutsioonidevahelise kokkuleppe näol, vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu uuele artiklile 11.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)
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WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08

Andrew Duffi samateemalise raportiga seonduv kodakondsusküsimusi ja valimismenetlust käsitlev 
õpituba võimaldas viia läbi kodakondsusõiguse ajaloolise võrdlusanalüüsi kuues liikmesriigis, mis 
näitas, et jus soli (maa ehk sünnikoha õigus) ja jus sanguinis (päritolujärgne õigus) põhimõtted on 
arenenud vastavalt hetke poliitilistele ja majanduslikele huvidele ning neid ei saa määratleda 
eriomaste riiklike tradistioonide kaudu.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

Õpituba vastas volinik Kallase Euroopa läbipaistvuse algatusele, mis moodustab aluse 
huvirühmade tunnustamiseks Euroopa Liidus. Arutluse all olnud küsimused puudutasid lobisti 
mõistet, vabatahtliku või kohustusliku registri vajadust, institutsioonidevahelise ühisregisri 
vajadust, teavet (eriti finantsteavet), mida register peaks sisaldama, karistusi rikkumiste korral ning 
intergruppide rahastamise läbipaistvust.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

Altiero Spinelli auks korraldatud sümpoosionil olid sõnavõtjad ühel meelel selles, et ideed ja 
põhimõtted, mida Altiero Spinelli kaitses, on endiselt aktuaalsed. Hoolimata sellest, et Spinelli 
oleks eelistanud lühikest ja läbipaistvat lepingut, oleks ta praegu tõenäoliselt toetanud 
reformilepingut, kuna hetkel on see ainus reaalne võimalus säilitada põhiseaduse lepingu 
institutsioonilised uuendused.

programme

Contributions Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

Les présentations des experts, en développant des pistes très différentes, ont alimenté la réflexion 
sur la manière d'appréhender le futur constitutionnel de l'Union européenne. Le symposium, qui 
s'inscrivait dans le cadre du rapport d’initiative de MM. Andrew Duff et Johannes Voggenhuber sur 
la période de réflexion suivant les référendums sur le traité constitutionnel, a mis en évidence que, 
par la nécessité de susciter un débat politique européen, la crise comporte aussi la chance de faire 
naître une vraie démocratie européenne.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

AUDITION SUR LE SERVICE EUROPEEN D'ACTION EXTERIEURE 15/03/05

Cette audition, organisée dans le cadre du rapport d’initiative de M. Elmar Brok sur ce sujet, a 
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permis un échange de vue entre différents experts et les membres de la commission des Affaires 
constitutionnelles. Les orateurs ont souligné la nécessité pour le futur ministre des affaires 
étrangères de disposer d'un service spécifique et efficace pour mener son action à bien. Pour 
l'organisation de ce service ils ont plutôt plaidé en faveur d'une solution 'sui generis' adéquate pour 
acceuillir des fonctionnaires provenant des services du Conseil, de la Commission et de la 
diplomatie des états membres. Des domaines importants, tels que la politique commerciale et la 
politique de développement devraient rester dans les services de la Commission. Des solutions 
adéquates devraient encore être trouvées, notamment en ce qui concerne la couverture budgétaire 
des dépenses administratives du nouveau service et la question de la collocation des délégations de 
l'Union avec ce service.

programme

Contributions List of guest speakers

AUDITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROJET DE TRAITE ETABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 25/11/2004

La commission des Affaires Constitutionnelles, dans le cadre de cette audition publique, donné la 
parole à plusieurs organisations représentatives de la société civile qui ont fait une évaluation 
globalement positive du Traité constitutionnel. De manière générale, et tout en soulignant les 
domaines où les progrès réalisés n'étaient pas à la hauteur des attentes, les avis exprimés par les 
différentes plateformes ont fait état d'un grand nombre d'avancés réalisés par la Constitution

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
“Green Nine” organizations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communauties
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


