
AM\940056ET.doc PE513.393v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põhiseaduskomisjon

2012/2124(REG)

17.6.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
2–11

Raporti projekt
Rafał Trzaskowski
(PE506.183v001-00)

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (nõusolekumenetlus) muutmine
(2012/2124(REG))



PE513.393v01-00 2/8 AM\940056ET.doc

ET

AM_Com_RulesReport



AM\940056ET.doc 3/8 PE513.393v01-00

ET

Muudatusettepanek 2
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, võttes arvesse
vastutava komisjoni soovitust. Soovitus
anda kõnealusele aktile nõusolek või lükata 
see tagasi sisaldab volitusi, kuid ei sisalda 
põhjendusi. Soovitus võib sisaldada 
lühiselgitust, mille koostamise eest 
vastutab raportöör ja mida ei panda 
hääletusele. Parlamendikomisjonis 
esitatud muudatusettepanekud loetakse 
vastuvõetavaks üksnes juhul, kui nendes 
esitatakse raportööri soovitusele 
vastupidine seisukoht.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Vital Moreira

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

1. Kui parlamendilt taotletakse Euroopa 
Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel nõusolekut mõne 
teise liidu institutsiooni seadusandlikule 
ettepanekule, võtab parlament otsuse vastu,
võttes arvesse kõnealuse akti 
teemavaldkonna eest vastutava komisjoni
põhjendatud soovitust.

Or. en
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Selgitus

Teksti selgitamiseks ja tehniliseks parandamiseks. Muudatusettepanekuga nähakse vastutava 
komisjoni seiskoha selgitamiseks ette ka see, et soovitus oleks „põhjendatud”.

Muudatusettepanek 4
Roberto Gualtieri

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, võttes arvesse
vastutava komisjoni soovitust anda 
kõnealusele aktile nõusolek või lükata see 
tagasi. Soovitus sisaldab volitusi, kuid ei 
sisalda põhjendusi. Soovitus võib 
sisaldada lühiselgitust, mille koostamise 
eest vastutab raportöör ja mida ei panda 
hääletusele. Parlamendikomisjonis 
esitatud muudatusettepanekud loetakse 
vastuvõetavaks üksnes juhul, kui nendes 
esitatakse raportööri soovitusele 
vastupidine seisukoht.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Roberto Gualtieri

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 a. Õigusakti ettepaneku puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutava komisjoni 
soovitus sisaldada teist osa, milles 
esitatakse ainult nõusoleku andmise 
otsust selgitavad poliitilised kaalutlused ja 
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mille kohta võib esitada 
muudatusettepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 a. Vastutav komisjon võib esitada koos 
soovitusega mitteseadusandliku 
resolutsiooni ettepaneku, ilma et see 
piiraks soovituse esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 b. Vastutav komisjon tegeleb 
nõusolekutaotlusega ilma põhjendamatu 
viivituseta. Kui vastutav komisjon otsustab 
mitte anda soovitust või ei ole soovitust 
vastu võtnud nelja kuu jooksul alates 
sellest, kui nõusolekutaotlus talle edastati, 
võib esimeeste konverents lisada selle 
küsimuse arutamiseks ilma soovituseta 
järgmise osaistungjärgu päevakorda.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Andrew Duff
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Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks nõusoleku andmise hääletus, 
olenemata sellest, kas vastutav komisjon 
soovitas õigusaktile nõusoleku anda või 
see tagasi lükata, ja muudatusettepanekuid 
ei saa esitada. Nõusoleku andmiseks 
vajalik häälteenamus on seadusandliku 
ettepaneku õiguslikuks aluseks olevas 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis nõutav 
häälteenamus või kui seal ei ole enamust 
nimetatud, siis antud häälte enamus. Kui 
nõutud häälteenamust ei saavutata, 
loetakse esitatud õigusakt tagasi lükatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Vital Moreira

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid ei 
saa esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku 
ettepaneku õiguslikuks aluseks olevas 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis nõutav 
häälteenamus.

Parlament teeb otsuse nõusoleku andmise 
kohta ühel hääletusel antud häälte 
enamusega, välja arvatud juhul, kui 
aluslepingute kohaselt on nõutav 
teistsugune enamus. Vastutava komisjoni 
soovitust hääletusele ei panda. Nõusoleku
andmise otsusele ei või lisada tingimusi.
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Or. en

Selgitus

Hääletamismenetlust lihtsustatakse ja selgitatakse. Nõusoleku andmise otsusele ei või lisada 
tingimusi.

Muudatusettepanek 10
Vital Moreira

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Seadusandliku ettepaneku või 
kavandatava rahvusvahelise lepingu puhul, 
mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon 
positiivse lõpptulemuse saavutamiseks
otsustada esitada parlamendile vaheraporti 
ettepaneku kohta koos resolutsiooni 
ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused 
seadusandliku ettepaneku muutmiseks või 
rakendamiseks.

3. Seadusandliku ettepaneku või 
kavandatava rahvusvahelise lepingu puhul, 
mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon 
positiivse lõpptulemuse saavutamiseks 
otsustada esitada parlamendile vaheraporti 
ettepaneku kohta koos resolutsiooni 
ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused 
seadusandliku ettepaneku muutmiseks või 
rakendamiseks, kui see on vajalik.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et soovitus seadusandliku ettepaneku muutmiseks 
esitatakse vaid siis, „kui see on vajalik”, et jätta välja rahvusvahelised lepingud.

Muudatusettepanek 11
Vital Moreira

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Rahvusvahelise lepingu puhul, mille 
sõlmimiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib parlament otsustada 
nõusolekumenetluse vastutava komisjoni 
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soovituse põhjal kuni üheks aastaks 
peatada.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelistele lepingutele nõusoleku andmist puudutav peatamisklausel on väga tähtis, 
sest i) see annab järelemõtlemisaja, mis võimaldab hoida ära rahvusvahelise lepingu 
tõenäolise tagasilükkamise; ii) kolmandalt riigilt võidakse sellega nõuda teatavate 
muudatuste tegemist või kohustuste täitmist, mida parlament peab nõusoleku andmiseks 
vajalikuks; iii) sellega võidakse komisjonil soovitada pidada uusi läbirääkimisi 
rahvusvahelise lepingu mis tahes osa üle, mida parlament ei pea vastuvõetavaks.


