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Muudatusettepanek 10
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Institutsioonidevahelised läbirääkimised 
seadusandlikus menetluses

Institutsioonidevahelised läbirääkimised 
seadusandlikus tavamenetluses

Or. de

Muudatusettepanek 11
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Teiste institutsioonidega peetavatel 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
saavutada seadusandliku menetluse käigus 
kokkulepe, järgitakse seadusandliku 
tavamenetluse dokumentide üle peetavate 
läbirääkimiste eeskirja.

1. Teiste institutsioonidega peetavatel 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
saavutada seadusandliku menetluse käigus 
kokkulepe, järgitakse XXI lisas toodud
eeskirja.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Teiste institutsioonidega peetavatel 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
saavutada seadusandliku menetluse käigus 
kokkulepe, järgitakse seadusandliku 
tavamenetluse dokumentide üle peetavate 
läbirääkimiste eeskirja.

1. Teiste institutsioonidega peetavatel 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
saavutada seadusandliku tavamenetluse
käigus kokkulepe, järgitakse seadusandliku 
tavamenetluse dokumentide üle peetavate 
läbirääkimiste eeskirja.
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Or. de

Muudatusettepanek 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Teiste institutsioonidega peetavatel 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
saavutada seadusandliku menetluse käigus 
kokkulepe, järgitakse seadusandliku 
tavamenetluse dokumentide üle peetavate 
läbirääkimiste eeskirja.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 14
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Enne läbirääkimiste alustamist peaks
vastutav komisjon põhimõtteliselt tegema
oma liikmete häälteenamusega otsuse ning 
võtma vastu mandaadi, suunised või 
prioriteedid.

2. Kui vastutav komisjon peab 
asjakohaseks alustada läbirääkimisi 
raporti vastuvõtmiseks esimesel lugemisel, 
võtab ta oma liikmete häälteenamusega ja 
iga seadusandliku menetluse juhtumi 
puhul eraldi vastu otsuse läbirääkimiste 
alustamise kohta. Otsus sisaldab 
muudatusettepanekute paketi kujul 
mandaati ja sellega moodustatakse ka 
esinduslik läbirääkimisrühm.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Helmut Scholz
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Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Enne läbirääkimiste alustamist peaks
vastutav komisjon põhimõtteliselt tegema
oma liikmete häälteenamusega otsuse ning 
võtma vastu mandaadi, suunised või 
prioriteedid.

2. Kui vastutav komisjon peab 
asjakohaseks alustada läbirääkimisi enne 
esimese lugemise raporti vastuvõtmist, 
võtab ta oma liikmete häälteenamusega ja 
iga seadusandliku menetluse puhul eraldi 
vastu otsuse läbirääkimiste alustamise 
kohta. Otsus sisaldab mandaati ja 
läbirääkimisrühma koosseisu, kuhu 
kuuluvad parlamendikomisjoni liikmed 
kõikidest fraktsioonidest. 
Mandaat koosneb üldjuhul 
muudatusettepanekute paketist või – kui 
parlamendikomisjon seda asjakohaselt 
põhjendab – selgelt määratletud 
eesmärkidest, prioriteetidest või 
suunistest.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Gerald Häfner

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Enne läbirääkimiste alustamist peaks
vastutav komisjon põhimõtteliselt tegema 
oma liikmete häälteenamusega otsuse
ning võtma vastu mandaadi, suunised või 
prioriteedid.

2. Läbirääkimisi ei alustata enne, kui
vastutav komisjon on võtnud iga 
seadusandliku menetluse puhul eraldi 
vastu otsuse läbirääkimiste alustamise 
kohta ning selle otsusega kindlaks 
määranud läbirääkimisrühma mandaadi
ja koosseisu.

Mandaat koosneb parlamendikomisjonis 
vastu võetud raportist või 
muudatusettepanekute paketist ning 
vajaduse korral lisaks selgelt määratletud 
eesmärkide või prioriteetide paketist.
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Enne läbirääkimiste alustamist peaks
vastutav komisjon põhimõtteliselt tegema 
oma liikmete häälteenamusega otsuse
ning võtma vastu mandaadi, suunised või 
prioriteedid.

2. Läbirääkimisi ei alustata enne, kui
vastutav komisjon on võtnud iga 
seadusandliku menetluse puhul eraldi 
vastu otsuse läbirääkimiste alustamise 
kohta ning selle otsusega kindlaks 
määranud läbirääkimisrühma mandaadi
ja koosseisu.

Mandaat koosneb üldjuhul raportist. 
Erandkorras, juhul kui vastutav komisjon 
peab asjakohaseks alustada läbirääkimisi 
enne raporti vastuvõtmist esimesel 
lugemisel, koosneb mandaat 
muudatusettepanekute paketist või – kui 
komisjon toob välja asjakohased põhjused 
– selgelt määratletud eesmärkide, 
prioriteetide või suuniste paketist.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Enne läbirääkimiste alustamist peaks
vastutav komisjon põhimõtteliselt tegema
oma liikmete häälteenamusega otsuse ning
võtma vastu mandaadi, suunised või 
prioriteedid.

2. Enne läbirääkimiste alustamist teeb
vastutav komisjon oma liikmete 
häälteenamusega läbirääkimiste 
alustamise otsuse ning võtab vastu 
mandaadi.

Otsus sisaldab parlamendi 
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läbirääkimisrühma koosseisu.
Mandaat koosneb üldjuhul raportist. 
Erandkorras, juhul kui vastutav komisjon 
peab asjakohaseks alustada läbirääkimisi 
enne raporti vastuvõtmist esimesel 
lugemisel, koosneb mandaat selgelt 
määratletud eesmärkide, prioriteetide või 
suuniste paketist.
Vastutava komisjoni otsus seadusandlikus 
menetluses läbirääkimiste alustamise 
kohta tõlgitakse kõigisse ametlikesse 
keeltesse, edastatakse presidendile ja 
jagatakse kõikidele parlamendiliikmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Esimeeste konverents või kaks 
fraktsiooni võivad taotleda, et selle 
osaistungjärgu päevakorda, millel otsus 
teatavaks tehakse, lisataks arutelu ja 
hääletus küsimuses, kas alustada 
läbirääkimisi raporti vastuvõtmiseks 
esimesel lugemisel vastutava komisjoni 
esitatud mandaadi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud otsus alustada 
läbirääkimisi esimesel lugemisel 
tõlgitakse kõigisse ametlikesse keeltesse, 
edastatakse presidendile ja jagatakse 
kõikidele parlamendiliikmetele.
President teeb otsuse teatavaks selle 
vastutavas komisjonis vastuvõtmisele 
järgneva osaistungjärgu avamisel ja otsus 
loetakse heakskiidetuks alates selle 
teatavakstegemisest, kui lõikest 2 b ei 
tulene teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud otsus alustada 
läbirääkimisi esimesel lugemisel 
tõlgitakse, edastatakse presidendile ja 
jagatakse kõikidele parlamendiliikmetele.
President teeb otsuse teatavaks selle 
vastutavas komisjonis vastuvõtmisele 
järgneva osaistungjärgu avamisel ja otsus 
loetakse heakskiidetuks alates selle 
teatavaks tegemisest, kui lõikest 2 b ei 
tulene teisiti.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Gerald Häfner

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Läbirääkimisrühma koosseis on 
esinduslik. Rühma juhib vastutava 
komisjoni esimees või tema nimetatud 
mõni teine rühma liige. 
Läbirääkimisrühma kuuluvad raportöör 
ja igast fraktsioonist variraportöör või 
koordinaator.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Läbirääkimisrühma koosseis on 
esinduslik. Rühma juhib vastutava 
komisjoni esimees või tema nimetatud 
mõni teine rühma liige. 
Läbirääkimisrühma kuuluvad raportöör 
ja vastavalt vajadusele koordinaatorid või 
variraportöörid.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Üldjuhul kajastub läbirääkimisrühma 
koosseisus poliitiline tasakaal. Rühma 
juhib vastutava komisjoni esimees või 
tema nimetatud aseesimees. 
Läbirääkimisrühma kuuluvad raportöör 
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ja variraportöörid.
Parlamendikomisjoni sekretariaat 
vastutab nõukogu ja komisjoniga 
toimuvate kohtumiste (kolmepoolsed 
kohtumised) praktilise korralduse eest.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Francesco Enrico Speroni

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Seadusandliku tavamenetluse jooksul 
juhib läbirääkimisrühma vastutava 
komisjoni esimees või mõni teine tema 
poolt määratud rühmaliige. 
Läbirääkimisrühma kuuluvad raportöör 
ja vajaduse korral koordinaatorid või 
variraportöörid.
Läbirääkimisrühm peab oma kohtumisi 
vastutava komisjoni koosoleku 
toimumisega samal päeval, kuid mitte 
samal ajal ja vastavalt komisjonis vastu 
võetud ajakavale.
Läbirääkimisrühm annab vastutavale 
komisjonile korrapäraselt aru 
läbirääkimiste edenemisest ja tulemustest.
Pärast iga kohtumist nõukogu ja 
komisjoniga (kolmepoolne kohtumine) 
tehakse parlamendikomisjonile 
kättesaadavaks kõik sellel kohtumisel läbi 
vaadatud eelnõud. Parlamendikomisjoni 
teavitatakse järgmisel koosolekul 
läbirääkimiste seisust.
Kui parlamendikomisjoni koosolekut ei 
ole võimalik õigeaegselt kokku kutsuda, 
annab läbirääkimisrühm aru 
parlamendikomisjoni esimehele, 
variraportööridele ja koordinaatoritele.
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Vastutav komisjon võib volitusi 
ajakohastada, võttes arvesse 
läbirääkimiste edenemist.

Or. it

Muudatusettepanek 26
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Läbirääkimisrühma seadusandlikus 
tavamenetluses juhib raportöör ning selle 
eesistuja on vastutava komisjoni esimees 
või aseesimees.
Läbirääkimisrühm annab vastutavale 
komisjonile korrapäraselt aru 
läbirääkimiste edenemisest ja tulemustest.
Pärast iga kohtumist nõukogu ja 
komisjoniga (kolmepoolne kohtumine) 
tehakse parlamendikomisjonile 
kättesaadavaks kõik sellel kohtumisel läbi 
vaadatud eelnõud. Parlamendikomisjoni 
teavitatakse järgmisel koosolekul 
läbirääkimiste seisust.
Kui parlamendikomisjoni koosolekut ei 
ole võimalik õigeaegselt kokku kutsuda, 
annab raportöör aru 
parlamendikomisjoni koordinaatoritele.
Vastutav komisjon võib läbirääkimiste 
edenemist arvesse võttes mandaati 
ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Stanimir Ilchev
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Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Fraktsioon või 40 parlamendiliiget 
võivad paluda või esimeeste konverents 
võib otsustada lisada selle osaistungjärgu 
päevakorda, millel otsus teatavaks 
tehakse, hääletuse küsimuses, kas tuleks 
alustada läbirääkimisi 
parlamendikomisjoni otsuses sisalduva 
mandaadi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Fraktsioon või 40 parlamendiliiget 
võivad paluda või esimeeste konverents 
võib otsustada lisada selle osaistungjärgu 
päevakorda, millel otsus teatavaks 
tehakse, hääletuse küsimuses, kas tuleks 
alustada läbirääkimisi 
parlamendikomisjoni otsuses sisalduva 
mandaadi alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Kõik dokumendid, mida on kavas 
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arutada kohtumisel nõukogu ja 
komisjoniga (kolmepoolne kohtumine), 
edastatakse tervele läbirääkimisrühmale 
vähemalt 48 tundi enne kõnealuse 
kolmepoolse kohtumise algust.
Pärast iga kolmepoolset kohtumist annab 
läbirääkimisrühm selle kohta aru 
vastutava komisjoni järgmisel koosolekul. 
Parlamendikomisjonile tehakse 
kättesaadavaks kõik kõnealusel 
kolmepoolsel kohtumisel läbi vaadatud 
dokumendid.
Kui parlamendikomisjoni koosolekut ei 
ole võimalik õigeaegselt kokku kutsuda, 
annab läbirääkimisrühm vastavalt 
vajadusele aru komisjoni esimehele, 
variraportööridele ja koordinaatoritele.
Vastutav komisjon võib läbirääkimiste 
edenemist arvesse võttes mandaati 
ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Kõik läbirääkimistega seotud 
dokumendid (neljaveerulisel kujul) 
jagatakse läbirääkimisrühmale vähemalt 
24 tundi enne iga kohtumist.
Pärast iga kolmepoolset kohtumist annab 
läbirääkimisrühm selle kohta aru 
parlamendikomisjoni järgmisel 
koosolekul.
Kui parlamendikomisjoni koosolekut ei 
ole võimalik õigeaegselt kokku kutsuda, 
annab läbirääkimisrühm vastavalt 
vajadusele aru komisjoni esimehele, 
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variraportööridele ja koordinaatoritele.
Kõik läbirääkimistega seotud dokumendid 
(neljaveerulisel kujul), mis kajastavad 
viimase kolmepoolse kohtumise tulemusi, 
tehakse parlamendikomisjonile 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 c (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 c. Esimeeste konverents või kolmandik 
parlamendi koosseisust, kes esindab 
vähemalt kahte fraktsiooni, võivad 
taotleda läbirääkimiste alustamise otsuse 
arutelu ja sellele järgneva hääletuse 
lisamist selle osaistungjärgu päevakorda, 
mis järgneb lõikes 2 a osutatud 
teatavakstegemisele. Otsuse kohta on 
lubatud esitada muudatusettepanekuid 
artiklites 156 ja 157 sätestatud 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 c (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 c. Fraktsioon või 40 parlamendiliiget 
võivad paluda või esimeeste konverents 
võib otsustada lisada läbirääkimiste 
alustamise otsuse arutelu ja hääletuse 
selle osaistungjärgu päevakorda, mis 
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järgneb lõikes 2 a osutatud 
teatavakstegemisele. Mandaadi kohta on 
lubatud esitada muudatusettepanekuid 
kodukorra artiklites 156 ja 157 sätestatud 
tingimustel.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 d (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 d. Läbirääkimisrühma seadusandlikus 
tavamenetluses juhib vastutava komisjoni 
esimees või mõni teine tema poolt 
määratud rühmaliige. 
Läbirääkimisrühma kuuluvad raportöör, 
variraportöörid ja koordinaatorid.
Läbirääkimisrühm annab vastutavale 
komisjonile korrapäraselt aru 
läbirääkimiste edenemisest ja tulemustest.
Pärast iga kohtumist nõukogu ja 
komisjoniga (kolmepoolne kohtumine) 
tehakse parlamendikomisjonile 
kättesaadavaks kõik sellel kohtumisel läbi 
vaadatud eelnõud. Parlamendikomisjoni 
teavitatakse järgmisel koosolekul 
läbirääkimiste seisust.
Kui parlamendikomisjoni koosolekut ei 
ole võimalik õigeaegselt kokku kutsuda, 
annab läbirääkimisrühm aru 
parlamendikomisjoni esimehele, 
variraportööridele ja koordinaatoritele. 
Sellisel juhul teavitatakse 
parlamendikomisjoni läbirääkimiste 
seisust järgmisel koosolekul.
Vastutav komisjon võib läbirääkimiste 
edenemist arvesse võttes mandaati 
ajakohastada.
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Or. en

Muudatusettepanek 34
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 d (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 d. Läbirääkimisrühma seadusandlikus 
tavamenetluses juhib vastutava komisjoni 
esimees või asjaomane raportöör. 
Läbirääkimisrühma kuuluvad raportöör 
ja variraportöörid või koordinaatorid, kui 
variraportöörid ei saa osaleda.
Läbirääkimisrühm annab vastutavale 
komisjonile korrapäraselt aru
läbirääkimiste edenemisest ja tulemustest.
Pärast iga kohtumist nõukogu ja 
komisjoniga (kolmepoolne kohtumine) 
tehakse parlamendikomisjonile 
kättesaadavaks kõik sellel kohtumisel läbi 
vaadatud eelnõud. Parlamendikomisjoni 
teavitatakse järgmisel koosolekul 
läbirääkimiste seisust.
Kui parlamendikomisjoni koosolekut ei 
ole võimalik õigeaegselt kokku kutsuda, 
annab läbirääkimisrühm aru 
parlamendikomisjoni esimehele, 
variraportööridele ja koordinaatoritele.
Vastutav komisjon võib läbirääkimiste 
edenemist arvesse võttes mandaati lõigetes 
2, 2 a ja 2 b toodud tingimustel 
ajakohastada.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Andrew Duff
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Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga
pärast raporti vastuvõtmist 
parlamendikomisjonis, konsulteeritakse 
parlamendikomisjoniga igal juhul uuesti 
enne hääletust täiskogul.

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga, 
teatatakse sellest viivitamata vastutava 
komisjoni koordinaatoritele ja vastutav 
komisjon vaatab seadusandliku akti 
kooskõlastatud eelnõu läbi.

Kui vastutav komisjon kiidab 
seadusandliku akti kooskõlastatud eelnõu 
heaks, esitab ta selle parlamendile 
läbivaatamiseks 
kompromissmuudatusettepanekutena või 
raportina, milles on selgelt esile toodud 
originaaltekstis tehtud muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga
pärast raporti vastuvõtmist 
parlamendikomisjonis, konsulteeritakse 
parlamendikomisjoniga igal juhul uuesti 
enne hääletust täiskogul.

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga, 
teatatakse sellest viivitamata vastutava 
komisjoni koordinaatoritele ja vastutav 
komisjon vaatab seadusandliku akti 
kooskõlastatud eelnõu läbi.

Kui vastutav komisjon kiidab 
seadusandliku akti kooskõlastatud eelnõu 
heaks, esitab ta selle parlamendile 
läbivaatamiseks raportina, 
kompromissmuudatusettepanekutena või 
konsolideeritud teksti sisaldava 
muudatusettepanekuna.

Or. de
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Muudatusettepanek 37
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga
pärast raporti vastuvõtmist 
parlamendikomisjonis, konsulteeritakse 
parlamendikomisjoniga igal juhul uuesti 
enne hääletust täiskogul.

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga, 
teatatakse sellest viivitamata vastutava 
komisjoni koordinaatoritele.
Seadusandliku akti kooskõlastatud eelnõu 
esitatakse vastutavale komisjonile ja kui 
see heaks kiidetakse, esitatakse see 
parlamendile läbivaatamiseks vajaduse 
korral
– raportina või
– kompromissmuudatusettepanekutena, 
mis võivad olla konsolideeritud teksti 
vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Gerald Häfner

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga
pärast raporti vastuvõtmist 
parlamendikomisjonis, konsulteeritakse 
parlamendikomisjoniga igal juhul uuesti 
enne hääletust täiskogul.

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga, 
teatatakse sellest viivitamata vastutavale 
komisjonile. Seadusandliku akti 
kooskõlastatud eelnõu esitatakse 
vastutavale komisjonile ja kui see heaks 
kiidetakse, esitatakse see parlamendile 
läbivaatamiseks raportina või 
kompromissmuudatusettepanekutena, mis 
võivad olla konsolideeritud teksti vormis.
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Or. en

Muudatusettepanek 39
Marietta Giannakou

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga 
pärast raporti vastuvõtmist 
parlamendikomisjonis, konsulteeritakse 
parlamendikomisjoniga igal juhul uuesti
enne hääletust täiskogul.

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga 
pärast raporti vastuvõtmist 
parlamendikomisjonis, teatatakse sellest 
viivitamata vastutava komisjoni 
koordinaatoritele. Kooskõlastatud tekst 
esitatakse vastutavale komisjonile 
heakskiitmiseks enne hääletust täiskogul.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Kui menetlus hõlmab kaasatud 
komisjone või komisjonide ühiseid 
koosolekuid, kohaldatakse läbirääkimiste 
alustamise otsuste ja läbirääkimiste 
pidamise suhtes artikleid 50 ja 51.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Helmut Scholz

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3 a (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Kui seadusandliku akti eelnõu 
käsitletakse vastatavalt kodukorra artiklile 
50 (menetlus kaasatud komisjonide 
osalusel) või artiklile 51 (komisjonide 
ühiste koosolekutega menetlus), 
kohaldatakse kodukorra artikleid 50 või 
51 ka läbirääkimiste alustamise otsuse ja 
läbirääkimiste pidamise suhtes. Kui 
asjaomaste komisjonide vahel on 
erimeelsusi, määrab läbirääkimiste 
alustamise ja pidamise korra kindlaks 
komisjonide esimeeste konverents 
kooskõlas kodukorras sätestatud 
põhimõtetega.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Gerald Häfner

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Kui seadusandliku akti eelnõu 
käsitletakse vastatavalt kodukorra artiklile 
50 (menetlus kaasatud komisjonide 
osalusel) või artiklile 51 (komisjonide 
ühiste koosolekutega menetlus), 
kohaldatakse neid artikleid ka 
läbirääkimiste alustamise otsuse ja 
läbirääkimiste pidamise suhtes. Kui 
asjaomaste komisjonide vahel on 
erimeelsusi, esitatakse asi esimeeste 
konverentsile, kes võib läbirääkimiste 
alustamise ja pidamise korra kindlaks 
määrata kooskõlas nendes artiklites 
esitatud põhimõtetega, ilma et see piiraks 
artikli 70 a kohaldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Kui seadusandliku akti eelnõu 
käsitletakse vastatavalt kodukorra artiklile 
50 (menetlus kaasatud komisjonide 
osalusel) või artiklile 51 (komisjonide 
ühiste koosolekutega menetlus), 
kohaldatakse neid artikleid ka 
läbirääkimiste alustamise otsuse ja 
läbirääkimiste pidamise suhtes. Kui 
asjaomaste komisjonide vahel on 
erimeelsusi, määrab läbirääkimiste 
alustamise ja pidamise korra kindlaks 
komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees kooskõlas nendes artiklites 
esitatud põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Heakskiidu andmine otsusele alustada 

institutsioonidevahelisi läbirääkimisi enne 
raporti vastuvõtmist esimesel lugemisel 

1. Parlamendikomisjoni otsus alustada 
läbirääkimisi enne raporti vastuvõtmist 
esimesel lugemisel tõlgitakse kõigisse 
ametlikesse keeltesse, jagatakse kõikidele 
parlamendiliikmetele ja esitatakse 
esimeeste konverentsile.
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Esimeeste konverents võib otsustada 
lisada küsimuse otsuse väljajagamisele 
järgneva osaistungjärgu päevakorra 
projekti, et käsitleda seda arutelu ja 
hääletusega.
Kui esimeeste konverents sellist otsust ei 
tee, teeb president läbirääkimiste 
alustamise otsuse teatavaks järgmise 
osaistungjärgu avamisel.
2. Küsimus lisatakse teatavakstegemisele 
järgneva osaistungjärgu päevakorra 
projekti, et käsitleda seda arutelu ja 
hääletusega, ning president määrab 
muudatusettepanekute esitamise tähtaja, 
kui seda taotleb 48 tunni jooksul pärast
teatavakstegemist kümnendik parlamendi 
koosseisust, kes esindab vähemalt kahte 
fraktsiooni, või vähemalt kaks fraktsiooni.
Muudel juhtudel loetakse läbirääkimiste 
alustamise otsus heakskiidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Gerald Häfner

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Heakskiidu andmine otsusele alustada 

institutsioonidevahelisi läbirääkimisi enne 
raporti vastuvõtmist esimesel lugemisel 

1. Parlamendikomisjoni otsus alustada 
läbirääkimisi enne raporti vastuvõtmist 
esimesel lugemisel tõlgitakse kõigisse 
ametlikesse keeltesse, jagatakse kõikidele 
parlamendiliikmetele ja esitatakse 
esimeeste konverentsile.
Esimeeste konverents võib otsustada 
lisada küsimuse otsuse väljajagamisele 
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järgneva osaistungjärgu päevakorra 
projekti, et käsitleda seda arutelu ja 
hääletusega.
Kui esimeeste konverents sellist otsust ei 
tee, teeb president läbirääkimiste 
alustamise otsuse teatavaks järgmise 
osaistungjärgu avamisel.
2. Küsimus lisatakse teatavakstegemisele 
järgneva osaistungjärgu päevakorda, et 
käsitleda seda arutelu ja hääletusega, 
ning president määrab 
muudatusettepanekute esitamise tähtaja, 
kui seda taotleb 48 tunni jooksul pärast 
teatavakstegemist kaks fraktsiooni, kes 
esindavad vähemalt kümnendikku 
parlamendi koosseisust.
Muudel juhtudel loetakse läbirääkimiste 
alustamise otsus heakskiidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Gerald Häfner

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Heakskiidu andmine otsusele alustada 

institutsioonidevahelisi läbirääkimisi enne 
raporti vastuvõtmist

1. Parlamendikomisjoni otsus alustada 
läbirääkimisi enne raporti vastuvõtmist 
tõlgitakse kõigisse ametlikesse keeltesse, 
jagatakse kõikidele parlamendiliikmetele 
ja esitatakse esimeeste konverentsile.
Esimeeste konverents võib otsustada 
lisada küsimuse otsuse väljajagamisele 
järgneva osaistungjärgu päevakorra 
projekti, et käsitleda seda arutelu ja 
hääletusega.
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Kui esimeeste konverents sellist otsust ei 
tee, teeb president läbirääkimiste 
alustamise otsuse teatavaks järgmise 
osaistungjärgu avamisel.
2. Küsimus lisatakse teatavakstegemisele 
järgneva osaistungjärgu päevakorda, et 
käsitleda seda arutelu ja hääletusega, 
ning president määrab 
muudatusettepanekute esitamise tähtaja, 
kui seda taotleb 48 tunni jooksul pärast 
teatavakstegemist kaks fraktsiooni, kes 
esindavad vähemalt kümnendikku 
parlamendi koosseisust.
Muudel juhtudel loetakse läbirääkimiste 
alustamise otsus heakskiidetuks.

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku lisada esimese lugemise kokkulepete jaoks uus artikkel 70 a. Võib 
kaaluda selle menetluse laiendamist muudele asjaomastele seadusandlikele menetlustele, 
mille puhul parlamendikomisjon võib soovida alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, 
ilma et raport oleks täiskogul vastu võetud.

Muudatusettepanek 47
Vital Moreira

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Heakskiidu andmine otsusele alustada 

institutsioonidevahelisi läbirääkimisi enne 
raporti vastuvõtmist esimesel lugemisel 

1. Otsuse alustada läbirääkimisi enne 
raporti vastuvõtmist esimesel lugemisel 
võib vastu võtta ainult nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel ja vastutava 
komisjoni kahekolmandikulise 
häälteenamusega.
2. Otsus tõlgitakse kõigisse ametlikesse 
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keeltesse ja edastatakse presidendile ning 
fraktsioonide ja komisjonide esimeestele.
President teeb otsuse teatavaks selle 
vastutavas komisjonis vastuvõtmisele 
järgneva osaistungjärgu avamisel.
3. Parlamendikomisjoni otsuse võib 
tühistada
– esimeeste konverents oma järgmisel 
korralisel koosolekul pärast 
teatavakstegemist;
– täiskogu hääletus, mida taotleb 48 tunni 
jooksul pärast teatavakstegemist kaks 
fraktsiooni, kes esindavad vähemalt 
veerandit parlamendi koosseisust.

Or. en

Selgitus

Otsus alustada varaseid esimese lugemise läbirääkimisi enne arutelu ja hääletust täiskogul 
peaks olema nõuetekohaselt põhjendatud ning see tuleks teha kvalifitseeritud 
häälteenamusega. Kui erandjuhud välja arvata, tuleks läbirääkimisi nõukoguga alustada 
üldjuhul alles pärast arutelu ja hääletust täiskogul, et võimaldada fraktsioonidel esitada 
muudatusettepanekuid parlamendikomisjoni raportile ja tugevdada parlamendi positsiooni 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Heakskiidu andmine otsusele alustada

institutsioonidevahelisi läbirääkimisi enne 
raporti vastuvõtmist esimesel lugemisel 

1. Parlamendikomisjoni otsus alustada 
läbirääkimisi enne raporti vastuvõtmist 
esimesel lugemisel tõlgitakse kõigisse 
ametlikesse keeltesse, jagatakse kõikidele 
parlamendiliikmetele ja esitatakse 
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esimeeste konverentsile.
2. Kui seda taotleb vähemalt üks 
fraktsioon, lisab esimeeste konverents 
küsimuse aruteluga käsitlemiseks, 
muudatusettepanekute esitamise tähtaja 
määramiseks ja hääletamiseks selle 
osaistungjärgu päevakorra projekti, mis 
järgneb otsuse vastuvõtmisele vastutavas 
komisjonis ja kõikides ametlikes keeltes 
väljajagamisele.
3. Kui esimeeste konverents sellist otsust 
ei tee, teeb president läbirääkimiste 
alustamise otsuse teatavaks järgmise 
osaistungjärgu avamisel. Otsus loetakse 
vastuvõetuks, välja arvatud juhul, kui 48 
tunni jooksul pärast teatavakstegemist 
taotleb 40 parlamendiliiget kirjalikult 
küsimuse lisamist arutelu ja hääletusega 
käsitlemiseks selle osaistungjärgu 
päevakorra projekti, mis järgneb 
teatavakstegemisele. President määrab 
muudatusettepanekute esitamise tähtaja.
4. Täiskogul vastu võetud raport 
moodustab läbirääkimisrühma mandaadi 
aluse ja see saadetakse tagasi vastutavale 
komisjonile. Vastutav komisjon teeb 
otsuse läbirääkimiste tulemusel 
saavutatud võimaliku kokkuleppe kohta.

Or. en


