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Muudatusettepanek 1
David Martin 
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 63 (József 
Szájer) ja 64 (David Martin)

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 38 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte järgimise kontrollimine
1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte 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 
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istungidokumendina kõikidele 
parlamendiliikmetele.
4. Kui põhjendatud arvamused õigusakti 
eelnõu väidetava 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 
õigusakti ettepaneku väidetava 
kokkusobimatuse kohta subsidiaarsuse 
põhimõttega esindavad vähemalt riikide 
parlamentide häälte lihtenamust, võib 
vastutav komisjon pärast riikide 
parlamentide ja Euroopa Komisjoni 
põhjendatud arvamustega tutvumist ning 
pärast subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
eest vastutava komisjoni seisukoha 
ärakuulamist soovitada Euroopa 
Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata 
või esitab parlamendile muu soovituse, 
mis võib sisaldada ettepanekuid 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega 
seotud muudatusteks. 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.

Or. en
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(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti dokumendi PE 428.234 v02.00 – FDR 
791389 muudatusettepaneku 64 sõnastus. Lõike 3 lõpust jäetakse välja lause „Vastutava 
komisjoni esimees võib taotleda, et küsimus saadetaks tagasi parlamendikomisjonile.” (1. 

muudatus) ja lõike 5 esimese lõigu lõpust jäetakse välja lause „Sellise soovituse võib esitada 
ka kümnendik parlamendiliikmetest.” (2. muudatus). Selle asemel lisatakse 

muudatusettepaneku 63 lõikest 5 pärit fraas „või esitada parlamendile muu soovituse, mis 
võib sisaldada ettepanekuid subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega seotud muudatusteks” (3. 

muudatus) ja jäetakse välja lõige 6 (4. muudatus).)

Selgitus

 Kõikide muudatuste eesmärk on lähendada muudatusettepanekuid 64 ja 63. 1. muudatus tehti 
selleks, et artiklis 175 on ette nähtud piisavad sätted tagasisaatmise kohta. 2. muudatuse
eesmärk on tugevdada vastutava komisjoni rolli. 3. muudatus annab vastutavale komisjonile 
rohkem paindlikkust. 4. muudatus põhineb kaalutlusel, et see lõige ei ole seotud 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolliga, mida Euroopa Parlament teostab riikide 
parlamentide algatusel.

Muudatusettepanek 2
David Martin 
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse 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 teeb vastutav 
komisjon otsuse kasutatava menetluse 
kohta ja annab parlamendile ettepaneku 
kohta uuesti suuliselt või kirjalikult aru
parlamendi määratud aja jooksul, mis ei 
või ületada kahte kuud.

Or. en

Selgitus

 Vastutavale komisjonile antakse tegevusruumi, sealhulgas võimalus esitada raport.
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Muudatusettepanek 3
David Martin 
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 68 (Elmar Brok), 
69 (Elmar Brok) ja 70 (Elmar Brok)

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 132 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 132 a
Koostöö komisjonide tasandil

President püüab luua koostöös riikide 
parlamentide esimeestega vastavate 
komisjonide võrgustiku.
Võrgustikus võivad parlamendikomisjonid 
omavahel sõltumatult kontakte luua ja 
koostööd teha.
Asjakohased suunised määrab kindlaks 
komisjonide esimeeste konverents.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti dokumendi PE 428.234 v02.00 – FDR 
791389 muudatusettepaneku 68 sõnastus.)

Selgitus

 Ei ole vajalik ega asjakohane määrata komisjonidevahelise koostöö üksikasju kindlaks 
kodukorras.


