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Muudatusettepanek 60
Elmar Brok

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 8

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab
juhatus eeskirjad Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse rakendamiseks.

Kui ei ole sätestatud teisiti, määratakse 
Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse 
rakenduseeskirjad kindlaks vastutava 
komisjoni soovituse alusel täiskogu 
istungil.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse koostamisel lähtuti sellest, et põhimääruse 
täiendamist vajavate sätete rakendamiseks ja täpsustamiseks on vajalik täiskogu otsus. 
Võrreldes otsuste tegemisega eranditult juhatuse poolt on kõnealuse menetluse eeliseks 
asjaolu, et saavutatakse palju suurem läbipaistvus ning kõik parlamendiliikmed on kaasatud 
neid puudutavate eeskirjade väljatöötamisse ja vastutavad seega ka nende väljakujundamise 
eest.

Muudatusettepanek 61
Elmar Brok

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 23 – lõige 2 ja lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Juhatus võtab vastu otsuseid 
parlamendiliikmeid ning parlamendi, selle 
sekretariaadi ja selle organite sisemist 
korraldust puudutavates rahalistes, 
organisatsioonilistes ja haldusküsimustes.

2. Juhatus võtab vastu otsuseid parlamendi, 
selle sekretariaadi ja selle organite sisemist 
korraldust puudutavates rahalistes, 
organisatsioonilistes ja haldusküsimustes.

2 a. Juhatus võtab peasekretäri või 
fraktsiooni ettepanekul vastu otsuseid 
parlamendiliikmeid puudutavates 
rahalistes, organisatsioonilistes ja 
haldusküsimustes.

Or. en
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Selgitus

Selgitus: puudub selge artikkel õiguse kohta esitada tekste või muudatusettepanekuid juhatuse 
koosolekutele. Parlamendiliikmeid puudutavate küsimuste korral tuleks fraktsioonidele anda 
ametlik pädevus esitada tekste ja muudatusettepanekuid, mida arutatakse ja mis pannakse 
hääletusele.

Muudatusettepanek 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 23 – lõige 11 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

11 a. Juhatus nimetab kaks või enam 
asepresidenti, kes vastutavad suhete 
korraldamise eest riikide parlamentidega.
Nad annavad oma sellealasest tegevusest 
korrapäraselt aru esimeeste konverentsile.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti praeguse artikli 25 lõike 3 teise ja 
kolmanda lause sõnastus, mis muudatusettepaneku vastuvõtmise korral jäetakse välja.)

Muudatusettepanek 63
József Szájer

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 38 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete järgimise kontrollimine

1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete 
järgimisele. Parlament ei lõpeta esimest 
lugemist enne, kui on möödunud 
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kaheksanädalane tähtaeg, mis on 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 6, 
välja arvatud riikide parlamentide rolli 
Euroopa Liidus käsitleva protokolli 
artiklis 4 osutatud edasilükkamatutel 
juhtudel.
2. Lõikes 1 osutatud küsimuste eest 
vastutav komisjon võib vastutava 
komisjoni taotlusel või omal algatusel 
otsustada koostada õigusakti ettepaneku 
kohta soovitusi.
3. Kui riigi parlament saadab kooskõlas 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artikliga 3 ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artikliga 6 Euroopa Parlamendi 
presidendile põhjendatud arvamuse, 
edastatakse see dokument menetlemiseks 
vastutavale komisjonile ja teavitamise 
eesmärgil subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise eest vastutavale komisjonile. 
Kui Euroopa Parlament saab 
põhjendatud arvamuse pärast seda, kui 
vastutav komisjon on oma raporti vastu 
võtnud, jagatakse see enne hääletust 
istungidokumendina kõikidele 
parlamendiliikmetele. Vastutava 
komisjoni esimees võib taotleda, et 
küsimus saadetaks tagasi 
parlamendikomisjonile.
4. Kui põhjendatud arvamused õigusakti 
eelnõu kokkusobimatuse kohta 
subsidiaarsuse põhimõttega esindavad 
vähemalt kolmandikku või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 76 alusel 
esitatud õigusakti eelnõu puhul 
neljandikku kõikide riikide parlamentide 
häälte üldarvust, ei võta Euroopa 
Parlament otsust vastu enne, kui 
ettepaneku koostaja on teada andnud, 
kuidas ta kavatseb edasi toimida.
5. Kui seadusandliku tavamenetluse 
raames esitatud põhjendatud arvamused 
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õigusakti ettepaneku kokkusobimatuse 
kohta subsidiaarsuse põhimõttega 
esindavad vähemalt riikide parlamentide 
häälte lihtenamust, soovitab 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutav komisjon pärast riikide 
parlamentide ja Euroopa Komisjoni 
põhjendatud arvamustega tutvumist 
Euroopa Parlamendil ettepaneku 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu 
tagasi lükata või esitab parlamendile muu 
soovituse, mis võib sisaldada ettepanekuid 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega 
seotud muudatusteks.
Soovitus esitatakse Euroopa Parlamendile 
aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus 
lükata ettepanek tagasi võetakse Euroopa 
Parlamendis antud häälte enamusega 
vastu või kui nõukogu liikmete 55%-line 
häälteenamus on ettepaneku vastu, 
kuulutab president menetluse lõppenuks. 
Kui Euroopa Parlament ettepanekut 
tagasi ei lükka, jätkub menetlus Euroopa 
Parlamendis heakskiidetud soovitusi 
arvesse võttes.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti (PE 427.153 v01.00 – FDR 
786857) muudatusettepaneku 5 sõnastus.)

Muudatusettepanek 64
David Martin

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 38 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete järgimise kontrollimine

1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete 
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järgimisele. Parlament ei lõpeta esimest 
lugemist enne, kui on möödunud 
kaheksanädalane tähtaeg, mis on 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 6, 
välja arvatud riikide parlamentide rolli 
Euroopa Liidus käsitleva protokolli 
artiklis 4 osutatud edasilükkamatutel 
juhtudel.
2. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutav komisjon võib otsustada esitada 
õigusakti ettepaneku eest vastutavale 
komisjonile soovitusi.
3. Kui riigi parlament saadab kooskõlas 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artikliga 3 ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artikliga 6 Euroopa Parlamendi 
presidendile põhjendatud arvamuse, 
edastatakse see dokument menetlemiseks 
vastutavale komisjonile ja teavitamise 
eesmärgil subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise eest vastutavale komisjonile. 
Kui Euroopa Parlament saab 
põhjendatud arvamuse pärast seda, kui 
vastutav komisjon on oma raporti vastu 
võtnud, jagatakse see enne hääletust 
istungidokumendina kõikidele 
parlamendiliikmetele. Vastutava 
komisjoni esimees võib taotleda, et 
küsimus saadetaks tagasi 
parlamendikomisjonile.
4. Kui põhjendatud arvamused õigusakti 
eelnõu kokkusobimatuse kohta 
subsidiaarsuse põhimõttega esindavad 
vähemalt kolmandikku või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 76 alusel 
esitatud õigusakti eelnõu puhul 
neljandikku kõikide riikide parlamentide 
häälte üldarvust, ei võta Euroopa 
Parlament otsust vastu enne, kui 
ettepaneku koostaja on teada andnud, 
kuidas ta kavatseb edasi toimida.
5. Kui seadusandliku tavamenetluse 
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raames esitatud põhjendatud arvamused 
õigusakti ettepaneku kokkusobimatuse 
kohta subsidiaarsuse põhimõttega 
esindavad vähemalt riikide parlamentide 
häälte lihtenamust, võib vastutav 
komisjon pärast riikide parlamentide ja 
Euroopa Komisjoni esitatud põhjendatud 
arvamustega tutvumist ning 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutava komisjoni seisukoha 
ärakuulamist soovitada Euroopa 
Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata. 
Sellise soovituse võib esitada ka 
kümnendik parlamendiliikmetest. 
Soovitusele lisatakse subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise eest vastutava 
komisjoni arvamus.
Soovitus esitatakse Euroopa Parlamendile 
aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus 
lükata ettepanek tagasi võetakse antud 
häälte enamusega vastu, kuulutab 
president menetluse lõppenuks. Kui 
Euroopa Parlament ettepanekut tagasi ei 
lükka, jätkub menetlus Euroopa 
Parlamendis heakskiidetud soovitusi 
arvesse võttes.
6. Kui Regioonide Komitee edastab 
Euroopa Parlamendile arvamuse, milles 
ta väljendab õigusakti ettepanekule 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu 
vastuseisu, edastatakse arvamus 
menetlemiseks vastutavale komisjonile ja 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutavale komisjonile. Lõiget 2 
kohaldatakse mutatis mutandis.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857) muudatusettepaneku 5 sõnastus koos muudatustega lõikes 6 

ja selgituses.)

Selgitus

Siinkohal osutus vajalikuks viia lõige 6 kooskõlla lõikega 2.
Muudatusettepanekuga võetakse kodukorda üle riikide parlamente puudutav uus menetlus 
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subsidiaarsuse põhimõtte järgimise osas (nn kollase ja oranži kaardi menetlus). 
Kuna vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artiklile 8 võib Regioonide Komitee esitada hagisid subsidiaarsuse põhimõtte 
rikkumise alusel, peaks Euroopa Parlament pöörama erilist tähelepanu Regioonide Komitee 
arvamustele, milles komitee on nimetatud põhjusel õigusakti ettepaneku vastu.

Muudatusettepanek 65
Elmar Brok

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 56 – lõige 3 – teine lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Tagasisaatmise korral esitab vastutav 
komisjon ettepaneku kohta uue suulise või 
kirjaliku raporti parlamendi määratud aja 
jooksul, mis ei või ületada kahte kuud.

Tagasisaatmise korral annab vastutav 
komisjon parlamendile ettepaneku kohta 
uuesti suuliselt või kirjalikult aru
parlamendi määratud aja jooksul, mis ei 
või ületada kahte kuud. Artiklit 45 
kohaldatakse mutatis mutandis.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et ettepaneku tagasisaatmisega vastutavale komisjonile pärast 
tagasilükkamisettepaneku vastuvõtmist esimesel lugemisel kaasneb reeglina uue raporti 
koostamine.

Muudatusettepanek 66
József Szájer

Euroopa Parlamendi kodukord
6 a. peatüki pealkiri (uus) (lisatakse artikli 74 järele ja enne 7. peatükki)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 a. PEATÜKK
INSTITUTSIOONILISED KÜSIMUSED

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti (PE 427.153 v01.00 – FDR 
786857) muudatusettepaneku 15 sõnastus.)
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Muudatusettepanek 67
József Szájer

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 74 a (uus) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 74 a
Aluslepingute tavaline läbivaatamine

1. Kooskõlas artiklitega 41 ja 48 võib 
vastutav komisjon esitada parlamendile 
raporti, mis sisaldab ettepanekuid 
nõukogule aluslepingute muutmiseks.
2. Kui Euroopa Ülemkogu otsustab kokku 
kutsuda konvendi, nimetab parlament 
oma esindajad esimeeste konverentsi 
ettepaneku alusel.
3. Kui Euroopa Ülemkogu taotleb 
parlamendi heakskiitu otsusele 
aluslepingute muudatusettepanekute 
läbivaatamiseks konventi mitte kokku 
kutsuda, edastatakse küsimus kooskõlas 
artikliga 81 menetlemiseks vastutavale 
komisjonile.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti (PE 427.153 v01.00 – FDR 
786857) muudatusettepaneku 16 sõnastus.)

Muudatusettepanek 68
Elmar Brok

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 132 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 132 a
Koostöö komisjonide tasandil

1. President püüab luua koostöös riikide 
parlamentide esimeestega vastavate 
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komisjonide raamistiku.
Kõnealuses raamistikus võivad 
parlamendikomisjonid omavahel 
sõltumatult kontakte luua ja koostööd 
teha. Kui riigi parlamendis vastavat 
komisjoni määratud ei ole, pöördub 
Euroopa Parlamendi vastutav komisjon 
otse asjaomase riigi parlamendi esimehe 
poole.

2. Komisjonid võivad võtta meetmeid 
artikli 132 b alusel nende 
eelarveassigneeringute piires, mis on 
eraldatud komisjonide koostööks riikide 
parlamentidega. Selliste assigneeringute 
jaotamine komisjonide vahel määratakse 
kindlaks komisjonide esimeeste 
konverentsi otsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Elmar Brok

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 132 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 132 b
Õigusaktide vastuvõtmisele eelnev ja 

järgnev dialoog
1. Õigusloomega seotud küsimuse eest 
vastutav komisjon võib võtta asjakohaseid 
meetmeid, et tagada igakülgne dialoog 
riikide parlamentidega komisjonide 
tasandil Euroopa Liidu õigusloome 
kavandatavas küsimuses õigusloome 
kavandamise etapist kuni vastuvõetud 
õigusakti rakendamise etapini.
2. Vastutav komisjon võib eelkõige 
otsustada korraldada videokonverentse, 
individuaalseid kontakte või koosolekuid 
ühes parlamendi töökohtadest või lähetusi 
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muudesse kohtadesse
– raportööride tasandil,
– ka variraportööride ja/või 
koordinaatorite kaasamisel
– või komisjoni täiskoosseisu ja riikide 
parlamentide komisjonide esimeeste ja/või 
raportööride vahel,
et vastata riigi parlamendi taotlusele 
saada toetust Euroopa Liidu õigusaktide 
eelnõude läbivaatamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Elmar Brok

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 132 c (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 132 c
Dokumentide edastamine

Dokument, mille riigi parlament on 
ametlikult edastanud Euroopa 
Parlamendile, saadetakse edasi 
kõnealuses dokumendis käsitletud 
küsimuse eest vastutavale komisjonile. 
Dokument tõlgitakse komisjoni 
koordinaatorite töökeeltesse. Kui vastutav 
komisjon peab vajalikuks võtta 
kõnealuses küsimuses järelmeetmeid, võib 
ta otsustada toimida vastavalt artiklile 132 
b.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Esimesel komisjoni koosolekul, mis 
järgneb artikli 186 alusel toimuvale 
komisjoni liikmete valimisele, korraldab
komisjon juhatuse valimised; juhatusse
kuulub esimees ning üks, kaks või kolm 
aseesimeest, kes valitakse eraldi 
hääletusvoorudes.

1. Esimesel komisjoni koosolekul, mis 
järgneb artikli 186 alusel toimuvale 
komisjoni liikmete valimisele, valib
komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees 
ja aseesimehed, kes valitakse eraldi 
hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste 
arvu määrab parlament kindlaks 
esimeeste konverentsi ettepaneku alusel.

Or. en


