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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Kohtu kodukorda, et 
täpsustada läbivaatamismenetluse suhtes kohaldatavaid keele-eeskirju
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (5953/2008);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 245 teist lõiku ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 160 teist lõiku, mille kohaselt nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6–0066/2008);

– võttes arvesse komisjoni arvamust Euroopa Kohtu kodukorra muutmise taotluse kohta, 
mille kohus esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 245 teisele lõigule ja EURATOMi 
asutamislepingu artikli 160 teisele lõigule vaidemenetluse suhtes kohaldatavate keele-
eeskirjade muutmise kohta vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artiklile 64 
(SEK(2008)0345);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

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

1. kiidab nõukogu otsuse eelnõu heaks;

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 
nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Nõukogu otsuse eelnõu, mille aluseks on Euroopa Kohtu taotlus, on ette nähtud kohtu 
kodukorda sätte lisamiseks seoses keelte kasutamisega läbivaatamismenetluses kooskõlas 
Euroopa Kohtu põhikirja artikliga 64 ning EÜ asutamislepingu artikli 245 teises lõigus ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 160 teises lõigus sätestatud 
menetlusega.

Menetlust, mis võimaldab Euroopa Kohtul vaadata läbi Esimese Astme Kohtu otsuseid 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 225 lõigetele 2 ja 3 ning Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 140a lõigetele 2 ja 3, võib kasutada juhtudel, 
kui Esimese Astme Kohus on teinud otsuse kohtukolleegiumi otsuse kohta esitatud kaebuse 
alusel või Euroopa Kohtu põhikirjas sätestatud valdkondades nende küsimuste kohta, mille 
suhtes taotletakse eelotsust.

Põhikirja alusel võib otsuse läbi vaadata juhtudel, kui küsimused, mille suhtes taotletakse 
eelotsust, jäävad Esimese Astme Kohtu kohtualluvusse. Kuigi sellist juhust pole veel 
tekkinud, on Euroopa Kohus siiski seisukohal, et kohtu kodukorda tuleb muuta, et seda saaks 
kohaldada läbivaatamismenetluse suhtes kohaldatavatele keele-eeskirjadele.

Kodukorra muutmisega, mis toimub artikli 123a lisamisega jaotisse IVa, sätestatakse, et 
kohtumenetlus viiakse läbi konkreetse läbivaadatava otsuse (st Esimese Astme Kohtu otsuse) 
keeles.

Kavandatav säte sarnaneb seega kodukorra artikli 110 sättele, milles käsitletakse Esimese 
Astme Kohtu otsuste suhtes esitatud kaebusi.

Sellega seoses kiidab raportöör nõukogu otsuse eelnõu heaks.
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