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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi eelisõiguste kaitsmise kohta liikmesriikide kohtute ees
(2007/2205(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlament on peamine riikidevaheline õigust loov institutsioon 
Euroopas, mis lisaks ei ole juriidiline isik, ja et sellest tulenevalt takistavad tema 
olemusega kaasnevad probleemid sageli tema eelisõiguste kaitsmist;

B. arvestades, et Euroopa Parlamendile on seoses sellega EÜ asutamislepinguga ette nähtud 
mitu õigusabinõu, mis tagavad tema õiguste kaitse teiste ühenduse institutsioonide ees, 
nagu hagi tegevusetuse asjus (EÜ asutamislepingu artikkel 232) või ühenduse õigusaktide 
tühistamise menetlus (EÜ asutamislepingu artikkel 230);

C. arvestades, et Euroopa Parlamendil ei ole siiski ühesuguseid otseseid vahendeid oma 
õiguste kaitsmiseks liikmesriikide kohtutes, eriti juhul, kui liikmesriigi kohtu tehtud otsus 
on vastupidine tema õigustele ja kui parlament ei saa olla pooleks liikmesriigi 
kohtumenetlustes ega pöörduda oma otsuse kaitsmiseks otse Euroopa Kohtu poole;

D. arvestades, et Euroopa Parlament ei saa ka viimase õiguskaitsevahendina algatada 
rikkumismenetlust (EÜ asutamislepingu artikkel 226) liikmesriigi vastu, kuna sellised 
volitused on ainult komisjonil;

E. arvestades, et sobivate vahendite puudumine oma otsuste kaitsmiseks võib takistada nii 
üldiselt Euroopa Parlamendi kui ka eelkõige tema liikmete tegevuse normaalset 
teostamist;

F. arvestades, et Euroopa Liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö ja usaldusväärse 
haldamise põhimõtted nõuavad, et ühenduse asutused juhinduksid oma tegevuses 
läbipaistvuse ja arusaadavuse kriteeriumidest, nii et määratud tegevuse või tegevuse 
puudumise põhjused oleksid selgelt nähtavad;

G. arvestades, et eelmainitud probleemide leevendamiseks tuleks tugevdada parlamendi 
eelisõiguste kaitsmise meetmeid ja seda mitte EÜ asutamislepingut muutes, vaid otsides 
liikmesriikide parlamentide kogemuste valguses Euroopa Parlamendi erivajadustele 
kohandatud õiguskaitsevahendeid;

H. arvestades, et sel eesmärgil laialdase liikmesriikide valimi põhjal läbi viidud uuringu 
tulemused näitavad selgelt, et enamik riigisiseseid õiguskordi pakuvad liikmesriikide 
parlamentidele õiguskaitsevahendeid, mille eesmärk on tagada mitte ainult üldiselt 
assamblee, vaid kõigi tema liikmete huvide kaitse;

I. arvestades, et liikmesriigid alluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 10 
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sisalduvale siira ja lojaalse koostöö põhimõttele ja et vastavalt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikale peavad liikmesriigid ette nägema kaebuste ja menetluste süsteemi, mis 
võimaldab kindlustada tõhusa kohtuliku kaitse õiguse järgimise1;

J. arvestades, et oleks kohane anda Euroopa Parlamendile identsed või vähemalt 
analoogilised vahendid oma eelisõiguste kaitsmiseks kohtuvõimu (ükskõik, kas Euroopa 
Kohtu või liikmesriikide kohtute) ees, mis oleksid sarnased liikmesriikide õiguskordades 
nende endi parlamentidele ette nähtud kaitsevahenditega,

1. kutsub komisjoni üles arvestama Euroopa Parlamendi võimalikke palveid algatada 
rikkumismenetlus liikmesriigi vastu, keda süüdistatakse parlamendi eelisõiguse 
rikkumises, ja nõuab, et komisjon esitaks parlamendile oma pädeva voliniku või 
õigustalituse peadirektori kaudu, igal juhul kirjalikult ja kõikehõlmavalt, põhjused, mis 
suunasid temapoolset võimalikku sellekohast otsust, eriti juhul, kui komisjon otsustab 
mitte tegutseda;

2. soovitab muuta Euroopa Kohtu põhikirja, et tagada Euroopa Parlamendile õigus esitada 
oma märkused kohtule kõikidel juhtudel, kui tema eelisõigused on otseselt või kaudselt 
arutamisel, et Euroopa Parlamendi osalemine menetluses juhul, kui parlament ei ole 
ametlik menetluspool, ei jäetaks Euroopa Kohtu otsustada, nagu nähakse praegu ette 
põhikirja artikli 24 teises lõigus;

3. palub tungivalt, et EÜ asutamislepingu artikli 300 lõikes 6 ette nähtud õigusmudelit 
laiendataks kõikidele juhtudele, kui Euroopa Parlamendi eelisõigused on tõsiselt 
ohustatud, et viimane saaks paluda Euroopa Kohtul võtta seisukoht liikmesriigi õigusakti 
kooskõla kohta ühenduse esmase õigusega, ilma et see piiraks komisjoni ainuõigust 
algatada või mitte rikkumismenetlus liikmesriigi vastu, kes on rikkumise ilmselt toime 
pannud;

4. teeb ettepaneku muuta oma kodukorra artiklit 19, nii et õiguskomisjoni presidendil oleks 
selgelt väljendatud volitused esindada Parlamentaarset Assambleed kõikides 
kohtumenetlustes, kus assamblee eelisõigused on seatud kahtluse alla;

5. on seisukohal, et tuleks julgustada koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide kohtute 
vahel, mis lubab juba ennustada mõnes liikmesriigis häid tulemusi, arendades 
menetluspraktikaid, mis lubavad parlamendil olla pooleks liikmesriigi kohtute 
kohtumenetlustes, mis puudutavad tema eelisõigusi;

6. kutsub komisjoni üles kaaluma parlamendi eelisõiguste menetlemise aspekte käsitlevate 
õigusmeetmete vastuvõtmist, kuna need tagavad kindlasti nende sätete täieliku tõhususe, 
mis tunnustavad Euroopa Parlamendi teatavaid eelisõigusi2;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
1 Kohtuasi C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores vs. nõukogu (EKL 2002, lk. I-6677).
2 Vt kohtuasi C-176/2003, komisjon vs. nõukogu (EKL 2005, lk. I-7879): kohus oli selles juhtumis seisukohal, et 
ühenduse õigusandjal on „varjatud” pädevus võtta vastu karistusõiguslikke meetmeid keskkonnakaitse 
valdkonnas, mis on tema pädevusalas.



PR\705862ET.doc 5/6 PE400.612v01-00
Freelance-tõlge

ET

SELETUSKIRI

Nagu seda on minevikus korduvalt nähtud, on Euroopa Parlamendil võimatu kaitsta tõhusalt 
eelisõigusi, mis on talle selgelt antud aluslepingutega ja mida tunnustab selgelt isegi Euroopa 
Inimõiguste Kohus. Selle tagajärjel ähvardavad temale ühenduse tasandil ja üldisemalt 
Euroopa tasandil usaldatud õigused ja volitused jääda tegeliku kaitse puudumisel väljundita. 
Seetõttu on oluline otsida ja väärtustada kehtivatele lepingutele toetudes meetmeid, mis 
võimaldavad parlamendil kaitsta ka tegelikult oma eelisõigusi, mis tagavad kõnealuse organi 
iseseisvuse ja usaldusväärse toimimise.

Teoreetiliselt on üks vahenditest, mida Euroopa Parlament saab oma eelisõiguste
kahjustamise korral kasutada, hagi tegevusetuse asjus EÜ asutamislepingu artikli 227 
tähenduses.

Ühenduse õigusega tagatud Euroopa Parlamendi õiguse rikkumise korral võib viimane paluda 
komisjonil algatada rikkumismenetlus EÜ asutamislepingu artikli 226 tähenduses. See säte ei 
saa siiski tagada praktikas parlamendi eelisõiguste täielikku kaitset, kuna menetluse 
algatamine on jäetud komisjoni otsustada.
Kui komisjon otsustab mitte tegutseda, on usaldusväärse haldamise, läbipaistvuse ja 
institutsioonidevahelise koostöö põhimõtete valguses õiguspärane nõuda, et avaldatakse 
sellise valiku põhjused. Kuigi Euroopa Parlamendil ei ole õigust nõuda komisjonilt 
tegutsemist, on tal vähemalt õigus teada põhjuseid, miks viimane otsustas mitte tegutseda, et 
saaks hinnata, kas komisjon kasutas õigesti oma otsustusõigust, ja mõista sellise valiku 
põhjusi.

Mis puutub Euroopa Parlamendi esindatusse kohtumenetlustes, siis tuleks anda õigusasjade 
komisjoni esimehele ametlikult tegelikud volitused osalemiseks assamblee esindajana 
kohtumenetlustes, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi eelisõigusi. Selleks on soovitatav 
muuta parlamendi kodukorra artiklit 19, et volitada õigusasjade komisjoni esimeest 
sõnaselgelt esindama assambleed kõikides kohtumenetlustes, kus Euroopa Parlamendi 
eelisõigused on küsimuse all.

Mis puudutab konkreetsemalt Euroopa Ühenduste Kohtus toimuvates menetlustes osalemist, 
nähakse kohtu põhikirja artiklis 23 ette, et parlamendil on õigus esitada kohtule märkusi 
eelotsustamise juhtudel, mille teemaks on kaasotsustamismenetluse raames vastu võetud 
aktide kehtivus või tõlgendamine. Kuna aga Euroopa Parlamendi kodukiri ei ole üks nendest 
aktidest, soovib ta, et Euroopa Kohus soodustaks Euroopa Parlamendi osalemist, kui viimase 
eelisõigused on küsimuse all, Euroopa Kohtu põhikirja artikli 24 teise lõigu sätete alusel, 
mille kohaselt „Euroopa Kohus võib nõuda ka liikmesriikidelt ja institutsioonidelt, mis ei ole 
kohtumenetluse pooled, kogu teavet, mida kohus peab menetluses vajalikuks”. 
Seda põhikirja tuleks siiski muuta, et Euroopa Parlamendile antud õigus esitada oma märkusi 
laieneks kõikidele juhtumitele, kus parlamendi eelisõigused on otseselt või kaudselt mängus.

Euroopa Parlamendi tugeva kohalolu vajadust on kõige rohkem tunda kahtlemata 
liikmesriikide kohtutes. Euroopa Parlamendi otsesel osalemisel liikmesriikide 
kohtumenetlustes, kus parlamendi eelisõigused on küsimuse all, oleks mitu eelist. See lubaks 
vähendada rikkumismenetlusi või eelotsusetaotlusi, tõhustada menetlusi ja lõpuks vältida 
diskrimineerimist liikmesriikide parlamendisaadikute ja Euroopa Parlamendi saadikute vahel. 
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Ennekõike on hädavajalik julgustada koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide kohtute 
vahel. Mõne liikmesriigi kohtuasutuste puhul on juba täheldatud sellesuunalisi häid tavasid. 
Eesmärk on seda praktikat rakendada ja laiendada kasulikult riikidele, kes pole senini veel 
selle küsimuse suhtes huvi üles näidanud. 

Siinkohal võib olla kasulik juhtida tähelepanu Euroopa Liidu lepingu muutmise lepingule ja
Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 2 artiklile 8 subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, mille kohaselt „Euroopa Liidu Kohus on 
pädev menetlema hagisid, mis liikmesriigid esitavad seadusandlikus aktis esineva 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise asjus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 230 või millest liikmesriigid teatavad oma õiguskorra kohaselt riigi parlamendi või 
selle koja nimel. ”

Kui ühenduse õiguskord tunnustab liikmesriikide parlamentide õigust pöörduda 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise korral Euroopa Kohtu poole, oleks ebaloogiline mitte 
anda Euroopa Parlamendile õigust hageda, või olla vähemalt pooleks liikmesriikide kohtute 
menetlustes, mis puudutavad tema eelisõigusi. Kui liikmesriikide õiguskorrad ei anna 
Euroopa Parlamendile seda õigust, oleks põhjust kahelda EÜ asutamislepingu artiklis 10 
sisalduva siira ja lojaalse koostöö põhimõtte austamises ja tegelikus rakendamises.

Lisaks, võttes arvesse Euroopa Kohtu kohtupraktikat, mis tunnustab varjatud pädevust 
kehtestatud eeskirjade täieliku tõhususe tagamiseks vajalike sätete vastuvõtmisel valdkonnas, 
milles õigusandja pädev on (näiteks karistusõiguslike meetmete vastuvõtmine 
keskkonnakaitse-eeskirjade rikkumise korral), 1 usub raportöör, et parlamendi eelisõiguste 
menetlusaspekte käsitlevad sätted võivad kuuluda selle varjatud pädevuse alla, arvestades 
eriti, et nad tagavad tingimata parlamendi teatavaid eelisõigusi tunnustavate normide täieliku 
tõhususe (näiteks protokolli nr 36 sätted Euroopa Ühenduste privileegide ja immuniteetide 
kohta).

Kui ühenduse õigusandja on sellegipoolest seisukohal, et ta ei peaks asjaomaseid 
õigusmeetmeid vastu võtma, ei ole võimalik eirata otsust, millega Euroopa Kohus määras, et 
liikmesriigid peavad ette nägema kaebuste ja menetluste süsteemi, mis võimaldab kindlustada 
tõhusa kohtuliku kaitse õiguse järgimise2. Nimetatud kohtupraktika ja üldisemalt EÜ 
asutamislepingu artiklis 10 sisalduva siira ja lojaalse koostöö põhimõtte valguses on raportöör 
seisukohal, et liikmesriikide õiguskorrad üldiselt ja eelkõige liikmesriikide kohtud peaksid 
lubama Euroopa Parlamendi osalemist kõikides menetlustes, kus küsimuse all on 
parlamendile antud eelisõigused. 

                                               
1 Euroopa Kohus C-176/03, komisjon vs. nõukogu, 2005.
2 Euroopa Kohus C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores vs. nõukogu, 2002.
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