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Muudatusettepanek 3
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul infotund, mille 
toimumise aja määrab kindlaks parlament
esimeeste konverentsi ettepanekul.

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul üheksakümne minuti 
pikkune infotund konkreetsel 
horisontaalsel teemal, mille määrab 
põhimõtteliselt kindlaks esimeeste 
konverents üks kuu enne kõnealust 
osaistungjärku.

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel 
osaistungjärgul esitada Euroopa 
Komisjonile üle ühe küsimuse.

2. Esimeeste konverentsi poolt osalema 
kutsutud volinikud vastutavad konkreetse 
horisontaalse teemaga seotud valdkonna 
eest, mille kohta neile esitatakse küsimusi. 
Osaistungjärgule kutsutakse kuni kaks 
volinikku, kellele võib lisanduda kolmas 
sõltuvalt infotunniks valitud konkreetsest 
horisontaalsest teemast.

3. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes otsustab, kas need on 
vastuvõetavad ja millises järjekorras need 
esitatakse. Otsusest teatatakse 
viivitamatult küsimuse esitajale.

3. Parlamendiliikmed, kes ühele volinikest 
küsimuse esitavad, valitakse loosiga 
järgmiselt:

– üks tund enne infotunni algust 
asetatakse istungisaali sissepääsu juurde 
kaks loosikasti;

– parlamendiliikmed, kes soovivad 
küsimust esitada, kirjutavad oma nime 
sedelile ja panevad sedeli ühte 
loosikastidest;

– president avab infotunni ja sulgeb 
loosikastid;

– president tõmbab korraga ühe sedeli ja 
palub parlamendiliikmel, kelle nimi on 
sedelil, esitada oma küsimus pädevale 
volinikule. Parlamendiliikmele antakse 
üks minut aega küsimuse esitamiseks ja 
volinikule kaks minutit vastamiseks. 
Erandkorras võib president lubada ühel 
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kohalviibivatest parlamendiliikmetest 
esitada 30 sekundi pikkuse täiendava 
küsimuse, kui president arvab, et voliniku 
antud vastus seda õigustab. Seejärel 
antakse volinikule kaks minutit aega 
täiendavale küsimusele vastamiseks.

4. Infotunni läbiviimise kord on kindlaks 
määratud kodukorra lisas sätestatud 
suunistes17.

4. President võib teha otsuse küsimuse 
vastuvõetavuse kohta juhul, kui see ei ole 
otseselt seotud konkreetse valitud 
horisontaalse teemaga. Täiendavad 
küsimused peavad samuti olema otseselt 
seotud peamise küsimusega.

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega.

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega.

_______________
17Vt II lisa.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepaneku 1. Muudatused 
puudutavad lõiget 3, esimest taanet ja viiendat a taanet (uus).

Muudatusettepanek 4
Gerald Häfner
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul infotund, mille 
toimumise aja määrab kindlaks parlament
esimeeste konverentsi ettepanekul.

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul üheksakümne minuti 
pikkune infotund konkreetsel 
horisontaalsel teemal, mille määrab 
põhimõtteliselt kindlaks esimeeste 
konverents üks kuu enne kõnealust 
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osaistungjärku.

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel 
osaistungjärgul esitada Euroopa 
Komisjonile üle ühe küsimuse.

2. Esimeeste konverentsi poolt osalema 
kutsutud volinikud vastutavad konkreetse 
horisontaalse teemaga seotud valdkonna 
eest, mille kohta neile esitatakse küsimusi. 
Osaistungjärgule kutsutakse kuni kaks 
volinikku, kellele võib lisanduda kolmas 
sõltuvalt infotunniks valitud konkreetsest 
horisontaalsest teemast.

3. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes otsustab, kas need on 
vastuvõetavad ja millises järjekorras need 
esitatakse. Otsusest teatatakse 
viivitamatult küsimuse esitajale.

3. Parlamendiliikmed, kes esitavad 
infotunni esimeses pooles küsimuse ühele 
volinikest, valitakse lõikes 1 sätestatud 
korras fraktsioonide hulgast 
proportsionaalselt, vastavalt nende 
liikmete koguarvule. Infotunni teiseks 
pooleks valitakse küsimuste esitajad 
loosiga järgmiselt:

– üks tund enne infotunni algust 
asetatakse istungisaali sissepääsu juurde 
kaks loosikasti;

– parlamendiliikmed, kes soovivad 
küsimust esitada, kirjutavad oma nime 
sedelile ja panevad sedeli ühte 
loosikastidest;

– president avab infotunni ja sulgeb 
loosikastid;

– president tõmbab korraga ühe sedeli ja 
palub parlamendiliikmel, kelle nimi on 
sedelil, esitada oma küsimus pädevale 
volinikule. Parlamendiliikmele antakse 
üks minut aega küsimuse esitamiseks ja 
volinikule kaks minutit vastamiseks. 
Erandkorras võib president lubada ühel 
kohalviibivatest parlamendiliikmetest 
esitada 30 sekundi pikkuse täiendava 
küsimuse, kui president arvab, et voliniku 
antud vastus seda õigustab. Seejärel 
antakse volinikule kaks minutit aega 
täiendavale küsimusele vastamiseks.

4. Infotunni läbiviimise kord on kindlaks 
määratud kodukorra lisas sätestatud 
suunistes17.

4. President võib teha otsuse küsimuse 
vastuvõetavuse kohta juhul, kui see ei ole 
otseselt seotud valitud horisontaalse 
teemaga. Täiendavad küsimused peavad 
samuti olema otseselt seotud peamise 
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küsimusega.

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega.

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega.

___________
17Vt II lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul infotund, mille 
toimumise aja määrab kindlaks parlament 
esimeeste konverentsi ettepanekul.

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul infotund konkreetsel 
horisontaalsel teemal, mille määrab 
kindlaks esimeeste konverents üks kuu 
enne kõnealust osaistungjärku.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel 
osaistungjärgul esitada Euroopa 
Komisjonile üle ühe küsimuse.

2. Esimeeste konverentsi poolt osalema 
kutsutud volinikud vastutavad konkreetse 
horisontaalse teemaga seotud valdkonna 
eest, mille kohta neile esitatakse küsimusi. 
Osaistungjärgule kutsutakse tavaliselt 
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kuni kaks volinikku.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes otsustab, kas need on 
vastuvõetavad ja millises järjekorras need 
esitatakse. Otsusest teatatakse 
viivitamatult küsimuse esitajale.

3. Parlamendiliikmed, kes kooskõlas
kodukorra lisas kehtestatud suunistega16a

ühele volinikest küsimuse esitavad, 
valitakse loosiga järgmisel viisil:

– 30 minutit enne infotunni algust 
asetatakse presiidiumi poodiumile 
loosikast;

– küsimust esitada sooviv parlamendiliige 
võib panna loosikasti ainult ühe sedeli;

– president avab infotunni ja sulgeb 
loosikasti;

– president tõmbab korraga ühe sedeli ja 
palub välja valitud parlamendiliikmel 
esitada oma küsimus pädevale volinikule. 
Parlamendiliige võib pärast küsimusele 
vastuse saamist esitada ühe täiendava 
küsimuse.

_______________
16a Vt II lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116 – lõige 5
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega. 

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Ülemkogu 
eesistujaga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega. 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega18

esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, 
nõukogule, Euroopa Komisjonile või 
Euroopa Komisjoni asepresidendile ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale kirjalikult vastatavaid 
küsimusi. Küsimuste sisu eest vastutavad 
ainuüksi nende esitajad. 

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud 
kriteeriumitega18 esitada Euroopa 
Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa 
Komisjonile või Euroopa Komisjoni 
asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 
kirjalikult vastatavaid küsimusi. Küsimuste 
sisu eest vastutavad ainuüksi nende 
esitajad. 

__________ _________
18 Vt III lisa. 18 Vt III lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 2
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Küsimused tuleb esitada kirjalikult
presidendile, kes edastab need 
adressaatidele. Kui küsimuse 
vastuvõetavuse suhtes on kahtlusi, teeb 
otsuse president. Tema otsus tehakse 
teatavaks küsimuse esitajale.

2. Küsimused esitatakse presidendile. Kui 
küsimuse vastuvõetavuse suhtes on 
kahtlusi, teeb otsuse president. Presidendi 
otsus ei põhine ainult lõikes 1 osutatud 
lisa sätetel, vaid kodukorral üldisemalt. 
Presidendi otsus teatatakse küsimuse 
esitajale.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Küsimused esitatakse elektrooniliselt. 
Iga liige võib esitada kuni viis küsimust 
kuus.

Lisaküsimusi võib erandkorras esitada 
paberdokumendina, mille parlamendiliige 
isiklikult esitab ja allkirjastab parlamendi 
peasekretariaadi asjaomases teenistuses.

Esimeeste konverents viib ühe aasta 
möödumisel parlamendi kaheksanda 
koosseisu ametiaja algusest läbi 
lisaküsimuste süsteemi hindamise ja võib 
soovitada parlamendil lõpetada teise lõigu 
kohaldamise.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 4 – lõik 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Küsimustele, mis nõuavad kiiret 
vastust, kuid mitte üksikasjalikku uurimist 
(prioriteetsed küsimused), vastatakse 
kolme nädala jooksul alates nende 
edastamisest adressaatidele. Iga 
parlamendiliige võib esitada ühe 
prioriteetse küsimuse kuus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 13
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 4 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Muudele (mitteprioriteetsetele)
küsimustele vastatakse kuue nädala jooksul 
alates nende edastamisest adressaatidele.

Küsimustele vastatakse kuue nädala 
jooksul alates nende edastamisest 
adressaatidele President võib põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel paluda 
küsimusele vastata kolme nädala jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 4 – lõik 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Parlamendiliikmed määravad kindlaks, 
millist tüüpi küsimuse nad esitavad. 
Lõpliku otsuse teeb president.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 4 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Muudele (mitteprioriteetsetele) 
küsimustele vastatakse kuue nädala jooksul 
alates nende edastamisest adressaatidele.

Muudele (mitteprioriteetsetele) 
küsimustele vastatakse kuue nädala jooksul 
alates nende edastamisest adressaatidele. 
Parlamendiliige võib esitada kuni kuus 
mitteprioriteetset küsimust kuus.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon saab Euroopa Parlamendilt väga palju kirjalikke küsimusi. Aastal 2011 
esitati kokku 12 093 kirjalikku küsimust. Üksnes 100 parlamendiliiget esitas 9216 kirjalikku 
küsimust (76%), mis tähendab, et need parlamendiliikmed esitasid iga kuu keskmiselt 77 
küsimust. Aastal 2013 esitasid vaid 10 parlamendiliiget 32% küsimustest ja 20 
parlamendiliiget 45% küsimustest. Aastal 2013 esitati kokku 13 493 küsimust, üks 
parlamendiliige esitas neist 890. Seepärast väheneks igas kuus esitatavate kirjalike küsimuste 
arvu märkimisväärselt, kui nende arvu piirata, sest vähemus esitab suure hulga küsimusi ja 
piirmäära kehtestamisel ei ole mingit mõju suuremale enamikule parlamendiliikmetest.

Muudatusettepanek 16
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 117 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Küsimused ja vastused avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

5. Küsimused ja vastused avaldatakse 
parlamendi veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
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Artikkel 118 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega19

esitada Euroopa Keskpangale kirjalikult 
vastatavaid küsimusi.

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega19

esitada Euroopa Keskpangale kirjalikult 
vastatavaid küsimusi. Küsimuste sisu eest 
vastutavad ainuüksi nende esitajad.

_________ _________
19 Vt III lisa. 19 Vt III lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 118 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega19

esitada Euroopa Keskpangale kirjalikult 
vastatavaid küsimusi.

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega19

esitada Euroopa Keskpangale kuni kuus
kirjalikult vastatavat küsimust kuus.

___________ ___________
19 Vt III lisa. 19 Vt III lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 118 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Küsimused esitatakse kirjalikult 
vastutava komisjoni esimehele, kes edastab 
need Euroopa Keskpangale.

2. Küsimused esitatakse kirjalikult 
vastutava komisjoni esimehele, kes edastab 
need Euroopa Keskpangale. Kui küsimuse 
vastuvõetavuse suhtes on kahtlusi, teeb 
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otsuse komisjoni esimees. Esimehe otsus 
teatatakse küsimuse koostajale.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 118 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Küsimused ja vastused avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

3. Küsimused ja vastused avaldatakse 
parlamendi veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Vastuvõetavaks loetakse ainult 
küsimused, mis

välja jäetud

– on lühikesed ja võimaldavad anda 
lühikese vastuse;

– kuuluvad adressaatide pädevusse ja 
vastutusalasse ning pakuvad üldist huvi; 

– puudutavad – konkreetselt nõukogule 
suunatud küsimuste puhul – eelkõige 
nõukogu kohustuste täitmist liidu poliitika 
väljatöötamisel, koordineerimisel või 
rakendamisel, või volitusi ametisse 
nimetamisel, või Euroopa Liidu 
institutsioonide, asutuste ja ametite 
toimimist või aluslepingute muutmist;

– ei nõua asjaomaselt institutsioonilt 
eelnevat põhjalikku uuringut;
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– on selgelt sõnastatud ja seotud 
konkreetse teemaga; 

– ei sisalda väiteid ega arvamusi;

– ei käsitle üksnes isiklikke teemasid; 

– ei ole mõeldud dokumentide või 
statistilise teabe hankimiseks; 

– on esitatud küsivas vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui sama 
või sarnane küsimus on juba esitatud ja 
sellele on vastatud viimase kolme kuu 
jooksul või kui küsimuses palutakse sellist 
teavet parlamendi mõne konkreetse 
resolutsiooni järelmeetmete kohta, mida on 
juba andnud Euroopa Komisjon kirjalikus 
järelteatises, v.a juhul, kui on toimunud 
uusi arenguid või küsimuse autor soovib 
saada täiendavat teavet. Esimesel juhul 
antakse küsimuse autorile koopia varem 
esitatud küsimusest ja vastusest.

3. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui sama 
või sarnane küsimus on juba esitatud ja 
sellele on vastatud viimase kolme kuu 
jooksul või kui küsimuses palutakse sellist 
teavet parlamendi mõne konkreetse 
resolutsiooni järelmeetmete kohta, mida on 
juba andnud Euroopa Komisjon kirjalikus 
järelteatises, v.a juhul, kui on toimunud 
uusi arenguid või küsimuse autor soovib 
saada täiendavat teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Parlamendiliige võib pärast küsimusele 4. Parlamendiliige võib pärast küsimusele 
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vastuse saamist esitada kuni kaks 
täiendavat küsimust. 

vastuse saamist esitada ühe täiendava 
küsimuse.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 6 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Täiendavate küsimuste vastuvõtmise üle 
otsustab president, kes vajaduse korral 
piirab küsimuste arvu nii, et iga küsimuse 
esitanud parlamendiliige saaks oma 
küsimusele vastuse.

Täiendavate küsimuste vastuvõtmise üle 
otsustab president.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 7 a (uus) ja uus alapealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kõneaeg

7 a. Parlamendiliikmele antakse üks 
minut aega küsimuse esitamiseks ja 
volinikule kaks minutit vastamiseks.

Kui parlamendiliige otsustab pärast 
küsimusele vastuse saamist esitada 
täiendava küsimuse, antakse talle 
täiendava küsimuse esitamiseks 30 
sekundit. Seejärel antakse volinikule kaks 
minutit aega täiendavale küsimusele 
vastamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punktid 8–14

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8. Kui küsimuste sisu võimaldab, võib 
president pärast küsimuste esitajatega 
konsulteerimist otsustada, et asjaomane 
institutsioon annab neile ühise vastuse.

välja jäetud

9. Küsimusele vastatakse üksnes juhul, 
kui küsimuse esitaja on kohal või ta on 
teatanud presidendile enne infotunni 
algust kirjalikult oma asendaja nime.

10. Kui küsimuse esitajat ega tema 
asendajat ei ole kohal, muutub küsimus 
kehtetuks. 

11. Kui parlamendiliige esitab küsimuse, 
kuid ta ise ega tema asendaja ei osale 
infotunnil, tuletab president talle 
kirjalikult meelde kohustust viibida kohal 
või nimetada esindaja. Kui president peab 
sellise kirja saatma 12 kuu vältel kolm 
korda, kaotab parlamendiliige kuueks 
kuuks õiguse infotunnil küsimusi esitada.

12. Kui küsimuse esitaja ei nõua artikli 
117 lõike 3 kohaldamist, antakse 
ajapuuduse tõttu vastamata jäänud 
küsimustele vastus artikli 117 lõike 4 
esimese lõigu alusel.

13. Kirjalike vastuste suhtes kohaldatakse 
artikli 117 lõigete 3 ja 5 sätteid.

Tähtajad 

14. Küsimused esitatakse hiljemalt üks 
nädal enne infotunni algust. Küsimusi, 
mida selleks tähtajaks ei ole esitatud, võib 
infotunnil käsitleda asjaomase 
institutsiooni nõusolekul.

Vastuvõetavaks tunnistatud küsimused 
jagatakse parlamendiliikmetele välja ja 
edastatakse asjaomastele 
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institutsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – B osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

B. Soovitused välja jäetud

(väljavõte Euroopa Parlamendi 13. 
novembri 1986. aasta resolutsioonist)

Euroopa Parlament,

1. soovitab infotunni läbiviimisel 
rangemalt kohaldada selleks artikli 4327 
alusel vastu võetud suuniseid ja eriti 
suuniste punkti 1, mis käsitleb küsimuste 
vastuvõetavust;

2. soovitab Euroopa Parlamendi 
presidendil sagedamini kasutada talle 
artikli 43 lõikes 3 antud õigust infotunni 
küsimusi teemade järgi rühmitada; on 
samas seisukohal, et selliselt rühmitada 
saab ainult küsimusi, mis on 
osaistungjärgule esitatud küsimuste 
nimistu esimeses pooles;

3. soovitab presidendil täiendavate 
küsimuste puhul reeglina lubada esitada 
ühe täiendava küsimuse põhiküsimuse 
esitajal ja ühe või kõige rohkem kaks 
täiendavat küsimust teistel 
parlamendiliikmetel, kes eelistatavalt 
peaksid kuuluma põhiküsimuse esitajaga 
võrreldes teise fraktsiooni ja/või esindama 
teisi liikmesriike; tuletab meelde, et 
täiendavad küsimused peavad olema 
lühikesed ja esitatud küsivas vormis, ning 
soovitab, et nende pikkus ei ületaks 30 
sekundit;

4. kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu 
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üles vastavalt suuniste punktile 7 jälgima, 
et nende vastused oleksid lühikesed ja 
teemakohased.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Suunised artiklite 117 ja 118 alusel 
esitatavate kirjalikult vastatavate
küsimuste kohta

Artiklite 117 ja 118 alusel esitatavatele
kirjalikult vastatavatele küsimustele
kohaldatavad kriteeriumid

Or. en

Selgitus

Need ei ole lihtsalt suunised, vaid vastuvõetavuse üle otsustamisel kohaldatavad kriteeriumid.

Muudatusettepanek 29
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 1 – taane 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– peavad kuuluma adressaatide pädevusse 
ja vastutusalasse ning pakkuma üldist huvi;

– peavad eranditult kuuluma liidule 
aluslepingutega antud pädevuse piiridesse
ja adressaatide vastutusalasse ning 
pakkuma üldist huvi

Or. en

Muudatusettepanek 30
Zita Gurmai
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Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 1 – taane 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– ei tohi olla pikemad kui 200 sõna;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 1 – taane 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– ei tohi sisaldada solvavat väljendusviisi; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 1 – taane 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– ei tohi käsitleda üksnes isiklikke 
teemasid.

– ei tohi käsitleda üksnes isiklikke 
teemasid ja peavad olema kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes 
ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 1 – taane 5 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– ei tohi sisaldada üle kolme alaküsimuse.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Kui küsimus ei vasta käesolevatele 
suunistele, nõustab sekretariaat küsimuse 
esitajat vastuvõetava küsimuse 
koostamisel.

2. Taotluse korral nõustab sekretariaat 
küsimuse koostajat, kuidas konkreetsel 
juhul täita punktis 1 kehtestatud 
kriteeriume. 

Or. en

Muudatusettepanek 35
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Kui küsimus ei vasta käesolevatele 
suunistele, nõustab sekretariaat küsimuse 
esitajat vastuvõetava küsimuse 
koostamisel. 

2. Kui küsimus ei vasta käesolevatele 
kriteeriumitele, nõustab sekretariaat 
küsimuse esitajat vastuvõetava küsimuse 
koostamisel.

Or. en
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Selgitus

Need ei ole lihtsalt suunised, vaid on vastuvõetavuse üle otsustamisel kohaldatavad 
kriteeriumid.

Muudatusettepanek 36
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui eelnenud kuue kuu jooksul on 
esitatud sama või sarnane küsimus ja 
sellele on vastatud või kui küsimuses 
palutakse sellist teavet parlamendi mõne 
konkreetse resolutsiooni järelmeetmete 
kohta, mida on juba andnud Euroopa 
Komisjon kirjalikus järelteatises, edastab 
sekretariaat küsimuse esitajale koopia 
eelmisest küsimusest ja vastusest. Uut 
küsimust adressaatidele ei edastata, v.a 
juhul, kui küsimuse esitaja toob välja uusi 
märkimisväärseid arenguid või soovib 
lisateavet.

3. Kui eelnenud kuue kuu jooksul on 
esitatud sama või sarnane küsimus ja 
sellele on vastatud või kui küsimuses 
palutakse sellist teavet parlamendi mõne 
konkreetse resolutsiooni järelmeetmete 
kohta, mida on juba andnud Euroopa 
Komisjon kirjalikus järelteatises, edastab 
sekretariaat küsimuse esitajale koopia 
eelmisest küsimusest ja vastusest. Uut 
küsimust adressaatidele ei edastata, v.a 
juhul, kui president otsustab seda teha, 
võttes arvesse uusi märkimisväärseid 
arenguid või küsimuse koostaja 
põhjendatud taotlust.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Kui küsimusega soovitakse saada 
faktilist või statistilist teavet, mis on juba 
kättesaadav parlamendi raamatukogus, 
teavitab raamatukogu parlamendiliiget, 
kes võib küsimuse tagasi võtta.

4. Kui küsimusega soovitakse saada 
faktilist või statistilist teavet, mis on juba 
kättesaadav parlamendi teadusteenistustes, 
ei edastata seda adressaadile, vaid 
nimetatud teenistustele, kui president ei 
otsusta küsimuse koostaja taotlusel teisiti.
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Kui küsimusega soovitakse saada 
faktilist või statistilist teavet, mis on juba 
kättesaadav parlamendi raamatukogus, 
teavitab raamatukogu parlamendiliiget, 
kes võib küsimuse tagasi võtta.

4. Kui küsimusega soovitakse saada 
faktilist või statistilist teavet, mis on juba 
kättesaadav parlamendi raamatukogus, 
teavitab president parlamendiliiget, kes 
võib küsimuse tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Presidendil peaks olema õigus otsustada, kas parlamendiliige suunata näiteks faktilistes 
küsimustes vastuse juurde, mida on võimalik kiiremini ja väiksema kuluga saada parlamendi 
raamatukogust.

Muudatusettepanek 39
Zita Gurmai

Euroopa Parlamendi kodukord
III lisa – punkt 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Omavahel seotud teemasid käsitlevatele 
küsimustele võib anda ühise vastuse.

5. Sekretariaat võib omavahel seotud 
teemasid käsitlevad küsimused liita üheks 
küsimuseks ja neile võib anda ühise 
vastuse.

Or. en


