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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon on seisukohal, et Lissaboni leping aitab kindlalt kaasa volituste tugevdamisele 
nii õigusvaldkonna kui ka komisjoni õigusloomega seotud volituste delegeerimise ja 
rakendamise järelevalve alal, ning kutsub vastutavat põhiseaduskomisjoni üles lisama 
järgmised ettepanekud oma resolutsiooni ettepanekusse: 

1. rõhutab, et Lissaboni leping annab liikmesriikide parlamentidele oluliselt suurema rolli 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollis, seades sisse kaks konkreetset mehhanismi; 
igal juhul on liikmesriikide parlamentidel kaheksa nädalat aega (mille komisjon on 
kohustatud neile andma) õigusloomega seotud ettepanekutele reageerimiseks; esiteks, kui 
kolmandik ELi parlamentide täiskogudest esitab põhjendatud arvamuse, et antud 
õigusloomega seotud ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, on komisjon 
kohustatud selle uuesti läbi vaatama; teiseks, kui enamik liidu parlamentide täiskogudest 
esitab õigusakti projekti vastase põhjendatud arvamuse põhjendusega, et see ei vasta 
subsidiaarsuse põhimõttele, peavad nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu hääletama 
kõnealuse küsimuse üle enne, kui Euroopa Parlament selle kohta esimesel lugemisel oma 
arvamuse esitab;

2. on seisukohal – pidades meeles, et subsidiaarsuse põhimõtte rakendamise protokolli sätted 
on uute õigusloomega seotud ettepanekute suhtes kohaldatavad kohe pärast Lissaboni 
lepingu jõustumist –, et Euroopa Parlamendi kodukorda tuleb lisada asjakohane 
sisemenetlus, et võimaldada parlamendil esitada arvamusavaldus subsidiaarsuse küsimuse 
kohta kiiresti ja tõhusalt ning tagada, et liikmesriikide parlamentide põhjendatud arvamusi 
kindlalt arvesse võetakse, viivitamata seejuures õigusloomemenetlusega; 

3. rõhutab, et subsidiaarsuse põhimõtte järgimine ühenduse õigusaktides vastavalt kodukorra 
artiklile 35 jääb praegu pädevuse piiridesse, ning on arvamusel, et subsidiaarsust käsitlev 
erimenetlus võiks seisneda õiguskomisjoni poolt täiskogule esitatavas konkreetses 
ettepanekus subsidiaarsuse põhimõtte austamise kohta, enne kui ettepanek jõuab 
komisjoni esimeseks lugemiseks Euroopa Parlamendis, juhul kui enamik liikmesriikide
parlamentidest on esitanud komisjoni ettepanekule vastu oleva arvamusavalduse; 

4. juhib tähelepanu, et Lissaboni leping sisaldab uut õiguslikku alust, mis näeb ette 
kaasotsustamise intellektuaalomandi õiguste suhtes, sest Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 97a on sätestatud: „Siseturu rajamise või selle toimimise raames sätestavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt meetmed selleks, et 
luua Euroopa intellektuaalomandi õigused, mis tagaksid intellektuaalomandi õiguste 
ühetaolise kaitse kogu liidus, ning kogu liitu hõlmava tsentraliseeritud loa andmise, 
koordineerimise ja järelevalve korra”; mõistab hukka asjaolu, et ühehäälsus ja harilik 
konsulteerimine parlamendiga on säilinud otsustamismenetlusena, mis puudutab 
keelekasutuse korda seoses intellektuaalomandi õigustega;

5. on arvamusel, et komisjon peaks selle uue õigusliku aluse ära kasutama, et algatada uuesti 
Euroopa Liidu patendi idee ning täiendada ja tugevdada intellektuaalomandi õigusi 
käsitlevaid Euroopa õigusakte; 

6. tervitab uut õiguslikku alust, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 254a, 
vastavalt millele „Liidu institutsioone, organeid ja asutusi abistab nende ülesannete 
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täitmisel avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa halduskorraldus”, kuna see annab liidule 
aluse haldusmenetlusõiguse määruseks; 

7. on arvamusel, et selline määrus tuleks ette valmistada kiireloomulise küsimusena, ning 
väljendab oma tahet uurida, millisel kujul see peaks valmis olema juba enne Lissaboni 
lepingu jõustumist, võttes arvesse liikmesriikide erinevaid õiguslikke tavasid;

8. juhib tähelepanu, et kõnealuse lepingu uued sätted, mis käsitlevad õigusalast koostööd 
tsiviil- ja kriminaalasjades, sisaldavad õiguslikku alust meetmete vastuvõtmiseks 
kohtunike ja kohtutöötajate koolituse toetamiseks; on arvamusel, et selliseid meetmeid, 
mis tuleb vastu võtta kaasotsustamise teel ning mis võivad sisaldada liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamist, tuleks käsitleda kiireloomulise küsimusena, pidades silmas 
õiguskomisjoni hiljutistes raportites tõstatatud mureküsimusi; 

9. avaldab kahetsust, et edasine oluline edasiminek tsiviilasjade õigusalase koostöö 
valdkonnas on oluliselt takistatud piirangu tõttu, mis puudutab artiklis 65 sisalduvaid 
piiriülese toimega tsiviilasju;

10. tervitab uut Euroopa Kohtu ning üldkohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamise korda, 
nagu on ette nähtud ELi toimimise lepingu artiklis 224a, mille alusel peab liikmesriikide 
valitsuste otsusele eelnema arvamus kandidaatide ametikohale sobivuse kohta, mille 
esitab seitsmest eksperdist koosnev komisjon, kellest ühe on esitanud Euroopa Parlament; 
on seisukohal, et parlamendi kodukord peab nägema ette erikorra selle komisjoni liikme 
nimetamiseks täiskogu otsusega, võttes aluseks vastutava komisjoni arvamuse;

11. on seisukohal, et uued sätted õigusaktide ja õigusnormide hierarhia kohta, eelkõige 
delegeeritud õigusakti loomine, aitavad kindlalt kaasa liidu õigusaktide kvaliteedile; peab 
delegeeritud õigusaktide sätete kohaldamise hõlbustamiseks vajalikuks, et institutsioonid 
lepiksid kokku standardvormi, mida võiks regulaarselt kasutada õigusloomega seotud 
ettepanekutes; on lisaks arvamusel, et on vaja nii kiiresti kui võimalik liikuda edasi ELi 
toimimise lepingu artiklil 249c põhinevate õigusaktide rakendamise määruse 
kaasotsustamisega vastuvõtmise poole; 

12. pidades meeles, et uue lepingu kohandamiseks on vaja aega, on arvamusel, et ühenduse 
õigustiku hiljutise komiteemenetluse otsusega vastavusse viimise protsessi peab lõpule 
viima kiireloomulise küsimusena enne Lissaboni lepingu jõustumist; on arvamusel, et uus 
vastavusse viimine, võtmaks arvesse delegeeritud õigusakte, on keerulisem kui praegu 
teostatav ülesanne ja tuleb täide viia pärast uue lepingu jõustumist, ning loodab, et 
komisjon esitab selle lõpuleviimiseks vajalikud ettepanekud; juhib tähelepanu, et kuigi 
delegeeritud õigusaktide määratlus on sarnane poolseadusandlike õigusaktide mõistele, 
mille suhtes kohaldatakse kontrolliga menetlust, ei saa neid kahte mõistet pidada samaks, 
ning on seepärast seisukohal, et praegust vastavusse viimise menetlust ei saa vaadelda kui 
pretsedendi loomist tulevikuks; 

13. väljendab oma muret kodifitseerimismenetluste märkimisväärse arvu pärast, mis ootavad 
vastuvõtmist nõukogu poolt, kes peab tõsiselt töötama, kui kodifitseeritud õigusaktid tuleb 
vastu võtta enne uue lepingu jõustumist; 

14. tervitab asjaolu, et edaspidi kohaldatakse kaasotsustamismenetlust personalieeskirjade 
suhtes, arvestades, et see võimaldab parlamendil nõukoguga võrdsetel alustel võtta osa 
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nende määruste muutmisest; on seisukohal, et see on eriti asjakohane tulevase 
parlamendiliikmete assistentide põhikirja puhul, mida parlament on otsustanud jätkata ja 
rakendada. 
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