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Muudatusettepanek 12
Pervenche Berès

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament oma otsuse vastu, võttes arvesse
vastutava komisjoni soovitust anda 
kõnealusele aktile nõusolek või lükata see 
tagasi. Soovitus sisaldab volitusi, kuid ei 
sisalda põhjendusi. Soovituses võib 
sisalduda lühiselgitus, mille koostamise 
eest vastutab raportöör ja mida ei panda 
hääletusele. Kõnealune selgitus peab aga 
olema kooskõlas vastutavas komisjonis 
vastu võetud soovituse tekstiga. Vastasel 
juhul võib vastutava komisjoni esimees 
selgituse välja jätta.
Vastutav komisjon võib esitada koos oma 
soovitusega resolutsiooni ettepaneku. 
Artikli 188 lõike 3 kohased nõuandvad 
komisjonid võivad võtta vastu arvamusi, 
mis koosnevad ettepanekutest vastutava 
komisjoni esitatud resolutsiooni 
ettepaneku osade kohta.
Vastutav komisjon tegeleb 
nõusolekutaotlusega põhjendamatu 
viivituseta. Kui vastutav komisjon ei ole 
võtnud soovitust vastu nelja kuu jooksul 
pärast seda, kui nõusolekutaotlus talle 
esitati, teavitab ta sellest parlamenti. 
Parlament võib korraldada selle alusel 
arutelu.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Gerald Häfner
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament oma otsuse vastu, võttes arvesse
vastutava komisjoni soovitust anda 
kõnealusele aktile nõusolek või lükata see 
tagasi. Soovitus sisaldab volitusi ning võib 
sisaldada ka põhjendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Eva Joly

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

Kui parlamendilt taotletakse kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament oma otsuse vastu, võttes arvesse
vastutava komisjoni soovitust anda 
kõnealusele aktile nõusolek või lükata see 
tagasi. Soovitusele võivad olla lisatud 
põhjendused, mis ei muuda mingilgi viisil 
seadusandliku ettepaneku teksti ega sea 
tingimusi selle vastuvõtmiseks ega 
rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peaks parlamendil olema võimalik põhjendada oma otsuseid 
selgitavate põhjenduste abil. See tugevdab ka parlamendi poliitilist rolli, eelkõige suhetes 
muude institutsioonidega. Parlamendi tegevuse nähtavuse soodustamiseks oleks eelistatav, et 
selgitus temapoolse nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsuse kohta lisataks nõusoleku 
andmise või nõusoleku andmisest keeldumise soovitusse, mitte eraldiseisvasse resolutsiooni 
ettepanekusse.
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Muudatusettepanek 15
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule või 
rahvusvahelisele lepingule, võtab 
parlament otsuse vastu, võttes arvesse
vastutava komisjoni soovitust anda 
kõnealusele aktile nõusolek või lükata see 
tagasi. Soovitus sisaldab volitusi, kuid ei 
sisalda põhjendusi. Soovituses võib 
sisalduda lühiselgitus, mille koostamise 
eest vastutab raportöör ja mida ei panda 
hääletusele. Parlamendikomisjonis 
esitatud muudatusettepanekud loetakse 
vastuvõetavaks üksnes juhul, kui nendes 
esitatakse raportööri soovitusele 
vastupidine seisukoht.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Vastutav komisjon võib oma soovitusega 
esitada muu kui seadusandliku 
resolutsiooni ettepaneku, milles 
parlament põhjendab oma otsust sidusalt 
ja mõistetavalt või esitab soovitusi 
õigusakti või rahvusvahelise lepingu 
rakendamise kohta. Teatavatel eeldustel 
palub vastutav komisjon kaasatud 
komisjonidel esitada arvamuse.
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Or. de

Muudatusettepanek 17
Eva Joly

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kiireloomulistes olukordades võib 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
kehtestada soovituse vastuvõtmise tähtaja. 
Artikli 52 lõikeid 4 ja 5 kohaldatakse 
vajalike muudatustega.

Or. en

Selgitus

Parlament võib võtta oma nõusoleku andmiseks nii palju aega, kui ta peab selleks vajalikuks. 
Ka nõuandvatele komisjonidele tuleks jätta mõistlik aeg oma kohustuste tulemuslikuks 
täitmiseks. Seetõttu oleks meelevaldne lühikese tähtaja määramine kõnealuste eesmärkidega 
vastuolus. Erandi tegemise võimaldamine on aga mõistlik kiireloomulistes olukordades, kui 
see on nõuetekohastelt põhjendatud. Artikli 52 lõigetes 2 ja 4 on juba sätestatud olukorrad, 
kus raportöör viivitab alusetult oma raporti esitamisega, ning seetõttu saaks neid lõikeid 
kohaldada vajalike muudatustega ka nõusolekumenetluse suhtes.

Muudatusettepanek 18
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Vastutav komisjon tegeleb 
nõusolekutaotlusega põhjendamatu 
viivituseta. Kui vastutav komisjon otsustab 
mitte anda soovitust või ei ole soovitust 
vastu võtnud ühe aasta jooksul pärast 
seda, kui nõusolekutaotlus talle esitati, 
võib esimeeste konverents panna selle 
küsimuse soovitust esitamata arutamiseks 
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järgmise osaistungjärgu päevakorda.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Vastutav komisjon tegeleb 
nõusolekutaotlusega kohase tähtaja 
jooksul. Kui vastutav komisjon otsustab 
kaasatud komisjoni võimalikul palvel 
sellega tegelemise ajutiselt peatada, võtab 
ta sellekohase ametliku otsuse vastu antud 
häälte enamusega.

Or. de

Muudatusettepanek 20
Pervenche Berès

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus vastutava komisjoni soovituse 
alusel; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus või 
kui seal ei ole enamust nimetatud, siis 
antud häälte enamus. Kui nõutud 
häälteenamust ei saavutata, loetakse 
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seadusandlik ettepanek mitte 
vastuvõetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Gerald Häfner
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks nõusoleku andmise hääletus, võttes 
arvesse vastutava komisjoni soovitust; 
muudatusettepanekuid ei saa esitada.
Nõusoleku andmiseks vajalik häälteenamus 
on seadusandliku ettepaneku õiguslikuks 
aluseks olevas Euroopa Liidu lepingu või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
nõutav häälteenamus või kui seal ei ole 
enamust nimetatud, siis antud häälte 
enamus. Kui nõutud häälteenamust ei 
saavutata, loetakse seadusandlik 
ettepanek mitte vastuvõetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Eva Joly

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 

Nõusoleku andmiseks vajalik täiskogu
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
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parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid ei 
saa esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus või 
kui seal ei ole enamust nimetatud, siis 
antud häälte enamus. Kui nõutud 
häälteenamust ei saavutata, loetakse 
seadusandlik ettepanek tagasi lükatuks.

Or. en

Selgitus

Nõue, mille kohaselt toimub nõusolekumenetluste korral üks hääletus ja 
muudatusettepanekuid ei esitata, on tekitanud segadust, mis on põhjustanud ebajärjekindlust 
asjaomase artikli tõlgendamisel ja rakendamisel. Lisaks on see nõrgestanud Euroopa 
Parlamendi positsiooni muude institutsioonide suhtes. Käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on seda olukorda parandada. Muudatusettepanek on siiski kooskõlas 
põhiseaduskomisjoni ettepanekuga täpsustada hääletuse tulemust juhtudel, kus vajalikku 
häälteenamust ei ole saavutatud, ja muudatusettepanekus kasutatakse uuesti mainitud 
ettepaneku teksti.

Muudatusettepanek 23
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

Õigusakti või rahvusvahelise lepingu 
kohta, mille vastuvõtmiseks on Euroopa 
Liidu lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu alusel vajalik parlamendi nõusolek,
teeb parlament otsuse, pannes ühel korral 
nõusoleku andmise hääletusele; 
muudatusettepanekuid ei saa esitada.
Nõusoleku andmiseks vajalik häälteenamus 
on seadusandliku ettepaneku õiguslikuks 
aluseks olevas Euroopa Liidu lepingu või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
nõutav häälteenamus või kui seal ei ole 
enamust nimetatud, siis antud häälte 
enamus. Kui nõutud häälteenamust ei 
saavutata, loetakse seadusandlik 
ettepanek mitte vastuvõetuks.
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Or. de

Muudatusettepanek 24
Rafał Trzaskowski

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 a. Vastutav komisjon tegeleb 
nõusolekutaotlusega põhjendamatu 
viivituseta. Kui vastutav komisjon ei ole 
soovitust vastu võtnud kuue kuu jooksul 
pärast seda, kui nõusolekutaotlus talle 
esitati, võib esimeeste konverents kas 
lisada selle küsimuse arutamiseks 
järgmise osaistungjärgu päevakorda või 
nõuetekohaselt põhjendatud juhul 
otsustada kuue kuu pikkust tähtaega 
pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste 
lepingute puhul ning juhul, kui 
tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt 
ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse
vastavalt artikleid 74c, 74e ja 90.
Seadusandliku tavamenetlusega hõlmatud 
valdkonnas tehtava tõhustatud koostöö 
menetluse puhul kohaldatakse kodukorra 
artiklit 74g.

2. Lisaks kohaldatakse ühinemislepingute 
ja rahvusvaheliste lepingute puhul ning 
juhul, kui tuvastatakse, et liikmesriik rikub 
oluliselt ja püsivalt aluspõhimõtteid,
samuti parlamendi kooseisu määramisel, 
liikmesriikidevahelise tõhustatud koostöö 
sisseseadmisel või mitmeaastase 
finantsraamistiku vastuvõtmisel vastavalt 
artikleid 74c, 90, 74e, 74f, 74g ja 75.

Or. de
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Muudatusettepanek 26
Pervenche Berès

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Seadusandliku ettepaneku või 
kavandatava rahvusvahelise lepingu
puhul, mille vastuvõtmiseks on vajalik 
parlamendi nõusolek, võib vastutav 
komisjon positiivse lõpptulemuse 
saavutamiseks otsustada esitada 
parlamendile vaheraporti ettepaneku kohta 
koos resolutsiooni ettepanekuga, milles 
sisalduvad soovitused seadusandliku 
ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.

3. Seadusandliku ettepaneku puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon esitada
menetluse alguses parlamendile 
vaheraporti ettepaneku kohta koos 
resolutsiooni ettepanekuga, milles 
sisalduvad soovitused seadusandliku 
ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.
Parlamendi poolt vastu võetud 
resolutsiooni ettepaneku sisu on 
komisjoni mandaadi aluseks.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Seadusandliku ettepaneku või 
kavandatava rahvusvahelise lepingu puhul, 
mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon positiivse 
lõpptulemuse saavutamiseks otsustada
esitada parlamendile vaheraporti 
ettepaneku kohta koos resolutsiooni 
ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused 
seadusandliku ettepaneku muutmiseks või 
rakendamiseks.

3. Seadusandliku ettepaneku või 
kavandatava rahvusvahelise lepingu puhul, 
mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon esitada 
parlamendile vaheraporti ettepaneku kohta 
koos resolutsiooni ettepanekuga, milles 
sisalduvad soovitused seadusandliku 
ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 28
Pervenche Berès

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Kui parlamendikomisjon taotleb tema 
kaasamist nõusolekumenetlusse vastavalt 
artiklile 50, otsustab esimeeste konverents 
selle taotluse rahuldamise üle.

Or. en


