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Muudatusettepanek 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 90 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Parlament võib igal hetkel läbirääkimiste 
jooksul võtta vastutava komisjoni raporti 
alusel ja pärast kõigi artikli 121 alusel 
esitatud asjakohaste ettepanekute
läbivaatamist vastu soovitusi ning taotleda, 
et neid võetaks enne arutatava lepingu 
sõlmimist arvesse.

4. Parlament võib igal hetkel läbirääkimiste 
jooksul ja pärast läbirääkimiste lõppemist 
kuni lepingu sõlmimiseni võtta vastutava 
komisjoni raporti alusel ja pärast kõigi 
artikli 121 alusel esitatud asjakohaste 
ettepanekute läbivaatamist vastu soovitusi 
ning taotleda, et neid võetaks enne 
arutatava lepingu sõlmimist arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 90 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne 
kokkuleppe allakirjutamist esitatakse 
parlamendile arvamuse või nõusoleku 
saamiseks lepingu eelnõu.
Nõusolekumenetluse puhul kohaldatakse 
artiklit 81.

5. Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne 
kokkuleppe allakirjutamist esitatakse 
parlamendile arvamuse või nõusoleku 
saamiseks nõukogu otsuse eelnõu lepingu 
sõlmimise kohta. Nõusolekumenetluse 
puhul kohaldatakse artiklit 81.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 90 – lõige 6
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6. Enne nõusoleku andmise hääletust 
võivad vastutav komisjon, fraktsioon või 
vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest 
teha ettepaneku, et parlament küsiks 
Euroopa Liidu Kohtu arvamust 
rahvusvahelise lepingu kooskõla kohta 
aluslepingutega. Kui parlament kiidab 
sellise ettepaneku heaks, lükatakse 
nõusoleku andmise hääletus edasi, kuni 
kohus on arvamuse esitanud. 

6. Enne nõusoleku andmise või arvamuse 
hääletust võivad vastutav komisjon, 
fraktsioon või vähemalt kümnendik 
parlamendiliikmetest teha ettepaneku, et 
parlament küsiks Euroopa Liidu Kohtu 
arvamust rahvusvahelise lepingu kooskõla 
kohta aluslepingutega. Kui parlament 
kiidab sellise ettepaneku heaks, lükatakse 
hääletus edasi, kuni kohus on arvamuse 
esitanud.

Or. en


