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Muudatusettepanek 2
Carlo Casini

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 51

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui esimeeste konverents on veendunud, 
et tegemist on väga olulise küsimusega, 
ning artikli 49 lõikes 1 ja artiklis 50 
sätestatud tingimused on täidetud, võib 
esimeeste konverents otsustada, et 
kohaldatakse komisjonide ühiste 
koosolekute ja ühise hääletusega menetlust.
Sellisel juhul koostavad vastavad 
raportöörid üheainsa raporti projekti, mille 
asjaomased komisjonid vaatavad läbi ja 
mis pannakse hääletusele nende ühistel 
koosolekutel, mida juhatavad ühiselt 
asjaomaste komisjonide esimehed. Ühiste 
koosolekute ja hääletuste 
ettevalmistamiseks võivad asjaomased 
komisjonid moodustada 
komisjonidevahelisi töörühmi.”

1. Esimeeste konverents võib juhul, kui 
tema poole pöördutakse artikli 188 lõike 2 
alusel pädevusküsimuses, otsustada, et 
kohaldatakse komisjonide ühiste 
koosolekute ja ühise hääletusega menetlust, 
kui

– valdkond on VII lisa alusel 
lahutamatult seotud mitme komisjoni 
vastutusalaga ning
– esimeeste konverents on veendunud, et 
tegemist on väga olulise küsimusega.
2. Sellisel juhul koostavad vastavad 
raportöörid üheainsa raporti projekti, mille 
asjaomased komisjonid vaatavad läbi ja 
mis pannakse hääletusele nende ühistel 
koosolekutel, mida juhatavad ühiselt 
asjaomaste komisjonide esimehed.

Vastutava komisjoni staatusega 
kaasnevaid õigusi võivad asjaomased 
komisjonid kasutada kõigis menetluse 
järkudes üksnes siis, kui nad tegutsevad 
ühiselt. Asjaomased komisjonid võivad
moodustada töörühmi koosolekute ja 
hääletuste ettevalmistamiseks.

3. Seadusandliku tavamenetluse teisel 
lugemisel vaadatakse nõukogu seisukoht 
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läbi asjaomaste komisjonide ühisel 
koosolekul, mis juhul, kui nende 
komisjonide esimehed ei jõua 
kokkuleppele, peetakse parlamendi 
organite koosolekuteks ettenähtud 
esimese nädala kolmapäeval, mis järgneb 
nõukogu seisukoha Euroopa 
Parlamendile teatavaks tegemisele. Kui 
järgmise koosoleku kokkukutsumise aja 
suhtes kokkuleppele ei jõuta, kutsub 
koosoleku kokku komisjonide esimeeste 
konverentsi esimees. Teise lugemise 
soovitus pannakse hääletusele 
komisjonide ühisel koosolekul asjaomaste 
komisjonide raportööride poolt välja 
töötatud ühise teksti põhjal või kui ühist 
teksti ei koostata, siis asjaomaste 
komisjonide esitatud 
muudatusettepanekute põhjal.
Seadusandliku tavamenetluse kolmandal 
lugemisel on asjaomaste komisjonide 
esimehed ja raportöörid automaatselt 
lepituskomitees osaleva delegatsiooni 
liikmed.
4. President määrab lõikes 1 esitatud 
kriteeriume arvesse võttes ja viivitamata 
pärast asjaomaste komisjonide esimeeste 
võimaliku kokkuleppe saamist komisjoni, 
kes vastutab, või komisjonid, kes 
vastutavad ühiselt delegeeritud õigusakti 
või rakendusmeetme eelnõu läbivaatamise 
eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 3
David Martin

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 51

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Komisjonide ühiste koosolekutega 
menetlus

Ühiselt tegutsevad komisjonid
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Kui esimeeste konverents on veendunud, 
et tegemist on väga olulise küsimusega, 
ning artikli 49 lõikes 1 ja artiklis 50 
sätestatud tingimused on täidetud, võib 
esimeeste konverents otsustada, et 
kohaldatakse komisjonide ühiste 
koosolekute ja ühise hääletusega
menetlust. Sellisel juhul koostavad 
vastavad raportöörid üheainsa raporti 
projekti, mille asjaomased komisjonid 
vaatavad läbi ja mis pannakse hääletusele 
nende ühistel koosolekutel, mida 
juhatavad ühiselt asjaomaste komisjonide 
esimehed. Ühiste koosolekute ja 
hääletuste ettevalmistamiseks võivad
asjaomased komisjonid moodustada 
komisjonidevahelisi töörühmi.”

1. Esimeeste konverents võib juhul, kui 
tema poole pöördutakse artikli 188 lõike 2 
alusel pädevusküsimuses, otsustada, et 
kohaldatakse ühiselt tegutsevate 
komisjonide menetlust, kui

– valdkond on VII lisa alusel 
lahutamatult seotud mitme komisjoni 
vastutusalaga ning
– esimeeste konverents on veendunud, et 
tegemist on väga olulise küsimusega.
2. Sellisel juhul koostavad vastavad 
raportöörid üheainsa raporti projekti, mille 
asjaomased komisjonid vaatavad läbi ja 
mis pannakse hääletusele asjaomaste 
komisjonide esimeeste ühisel juhtimisel.
Raporti projekti vastuvõtmiseks on ühisel 
hääletusel vaja kõigi asjaomaste 
komisjonide kohalviibivate liikmete 
lihthäälteenamust.
Vastutava komisjoni staatusega 
kaasnevaid õigusi võivad asjaomased 
komisjonid kasutada üksnes ühiselt 
tegutsedes. Asjaomased komisjonid võivad
moodustada töörühmi koosolekute ja 
hääletuste ettevalmistamiseks.

3. Kui küsimus kuulub valdkonda, mis on 
hõlmatud seadusandliku tavamenetlusega 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
294 tähenduses, siis kohaldatakse ühiselt 
tegutsevate komisjonide menetlust 
kõikides menetlusetappides.
4. Kui Euroopa Parlamendile edastatakse 
delegeeritud õigusakti või 
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rakendusmeetme eelnõu, mis põhineb 
õigusaktil, mille suhtes on kohaldatud 
ühiselt tegutsevate komisjonide menetlust, 
määrab president komisjonide esimeeste 
konverentsi esimehe soovituse alusel 
viivitamatult ja lõikes 1 esitatud 
kriteeriume arvesse võttes komisjoni, kes 
vastutab, või komisjonid, kes vastutavad 
ühiselt nimetatud eelnõu läbivaatamise 
eest.

Or. en


