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I SISSEJUHATUS

Parlamendi eelmise koosseisu ajal asutas esimeeste konverents parlamendireformi 
töörühma, mille ülesanne on läbi vaadata parlamendi toimimine ning soovitada võimalikke 
parandamise viise. Komisjonide koostööle pühendatud peatüki raames soovitas töörühm 
tugevdada kaasatud komisjoni positsiooni menetluses teiste kaasatud komisjonidega (see 
teostati kodukorra artikli 50 muutmisega) ning arendada uut koostöövormi komisjonide 
vahel (mis on määratletud uue artikliga 51).

Nagu on kirjeldatud töörühma kolmandas raportis, põhjendatakse seda soovitust sellega, et 
erijuhtudel, „kui suure tähtsusega õigusloometoimik ei kuulu selgelt ühe komisjoni pädevuse, 
kuid kui seda võiks samas ühtlaselt jagada mitme komisjoni vahel [...], siis tuleks see 
pädevuse konflikt lahendada võrdsuse ja koostöö põhimõtte alusel. Asjaomased komisjonid 
kohtuvad ühiselt eesmärgiga vahetada tõhusalt asjaomaste komisjonide kõikide liikmete vahel 
arvamusi ning selgemalt määratleda komisjonidevaheline enamus ja vähemus. Seejärel 
hääletavad asjaomaste komisjonide liikmed ühiselt õigusakti ettepanekute kohta esitatud 
muudatusettepanekute üle. Selle tulemusel esitatakse üksainus tasakaalustatum ja asjaomaste 
komisjonide raportööride vahelise koostöö raames välja töötatud raport täiskogule. Kõik 
asjaomaste komisjonide ühise koosoleku ja ühise hääletuse ettevalmistustööd lõpetatavad 
raportöörid oma vastavates komisjonides ning tõenäoliselt kõige sobivam viis hääletuse 
ettevalmistamiseks on luua komisjonidevaheline töörühm.“

Oma 19. märtsi 2009. aasta koosolekul kiitis esimeeste konverents hääletusel lisaks 
„kaasatud komisjonidega menetlusele“ [mis on ette nähtud artikliga 47 (uue artikliga 50)] 
heaks alternatiivse võimaluse väljatöötamise kodukorras, mille kohaselt esimeeste konverents 
võib algatada komisjonide ühiste koosolekutega ja ühiste hääletustega menetlust väga eriliste 
juhtumite puhul, kui käsitletakse vähemalt kahe komisjoni peaaegu võrdset pädevust [....]“.

Parlament vaatas 6. mail 2009. aastal oma kodukorra uuesti läbi ning lõi artikli 51 raames 
uue „komisjonide ühiste koosolekutega menetluse“1:

„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.“

2010. aasta algul arutas komisjonide esimeeste konverents projekti „Komisjonidevahelist 
koostööd käsitlevad suunised, nagu on sätestatud kodukorra artiklis 512“. Jo Leinen
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni (ENVI-komisjon) nimel ja Sharon 
Bowles majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON-komisjon) nimel esitasid märkused ja 
nimetatud teksti muutmise ettepanekud3.

                                               
1 Põhiseaduskomisjoni raport nr A6-273/2009, raportöör Richard Corbett.
2 I lisa.
3 II lisa.
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Komisjonide esimeeste konverentsi esimees Klaus-Heiner Lehne palus 11. märtsi 
2010. aasta kirjaga1 suunata põhiseaduskomisjonile (kodukorra artikli 211 lõike 1 kohaselt 
(kui kodukorra kohaldamisel või tõlgendamisel tekib kahtlusi)) sellest kirjavahetusest 
tulenevad kolm küsimust seoses artikli 51 kohaldamisega, mis olid alljärgnevad:

1. Kas artiklis 51 sätestatud menetluskorda kohaldatakse seadusandliku tavamenetluse kogu 
seadusandliku menetluse jooksul või ainult esimesel lugemisel?

2. Kas vastutava komisjoni staatusega kaasnevaid õigusi, nagu õigus teha täiskogus 
muudatusettepanekuid ja tagasilükkamise ettepanekuid, võivad kasutada ainult need 
asjaomased komisjonid, kes tegutsevad ühiselt?

3. Kas komisjonid peavad tegema ühiselt otsuseid selle kohta, kuidas parlament kasutab 
oma õigusi seoses delegeeritud õigusaktide või rakendusmeetmete eelnõudega, isegi kui 
need põhinevad õigusaktil, mis on omakorda vastu võetud artiklis 51 sätestatud 
menetluskorras (komiteemenetluse küsimused)?

Lisaks soovitas Klaus-Heiner Lehne lisada kodukorra vastava artikli 215 punkti d suunised, 
mis lihtsustavad selle uuendusliku menetluse rakendamist.

25. märtsi 2010. aasta kirjaga2 teavitas ENVI-komisjoni esimees Jo Leinen sellest 
problemaatikast ka põhiseaduskomisjoni, soovitades kõnealuse olukorra selgitamiseks 
kodukord läbi vaadata. Ta väitis eelkõige, et praktiliselt on võimatu ühendada kahte või 
enamat komisjoni kaasotsustamismenetluse või komiteemenetluse teisel lugemisel.
Kodukorra mitmetes artiklites (artikli 43 lõikes 1, artikli 63 lõikes 1, artiklis 87 ja artikli 88 
lõigetes 2 ja 3 ning eelkõige artiklis 188) mainitakse vaid ühte komisjoni, mis näitab, et 
sellisel juhul ei ole ruumi teisele komisjonile.

Praegu on artiklis 51 sätestatud menetluse kohaselt uurimise all kaks õigusloometoimikut, 
kuhu on kaasatud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjon: kohtukoostöö kriminaalasjades: Euroopa lähenemiskeeld 
ning inimkaubanduse vastane võitlus ja selle ennetamine ning ohvrite kaitse.

Mõlemad toimikud on praegu esimesel lugemisel ning raporti projekti vastuvõtmine 
eesmärgiga saavutada nõukoguga kokkulepe esimesel lugemisel on kavandatud novembrisse. 
Seni ei ole praktilisi probleeme tekkinud – nende kahe komisjoni erakorralised ühised 
koosolekud on toimunud korraliste koosolekute alguses või lõpus.

Esimeeste konverents kiitis 8. juulil kaasatud komisjonide – eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni – palvel heaks artikli 51 rakendamise veel kahe juhtumi puhul, 
milleks on ettepanek võtta vastu määrus, millega muudetakse finantsmäärust 
(KOM(2010)0071) ja ettepanek võtta vastu määrus, millega muudetakse finantsmäärust 
seoses Euroopa välisteenistusega (KOM(2010)0085). Teine menetlus lõppes oktoobris 
toimunud täiskogu istungil esimesel lugemisel vastu võetud kokkuleppega.

                                               
1 III lisa.
2 IV lisa.



PE448.972v02-00 4/6 DT\837572ET.doc

ET

II VALIKUVÕIMALUSED

Põhiseaduskomisjonil on kodukorra artiklitest 211 ja 212 tulenevalt võimalus ühelt poolt välja 
töötada tõlgendus ning teiselt poolt teha ettepanekuid kodukorra muutmiseks.
Uue menetluskorra rakendamise lihtsustamiseks mõeldud suuniste lisamine, nagu soovitas 
Klaus-Heiner Lehne, läheb vastuollu komisjonide esimeeste konverentsi esitatud tekstiga, mis 
sisaldab muid menetluslikke sätteid, eelkõige haldus- ja tehnilisi sätteid, mida ei ole võimalik 
kodukorda kavandada. See aga ei välista seda, et artikli 51 muutmisega paralleelselt võetakse 
vastu kodukorra lisa, millega reguleeritakse selle nõude rakendamise üksikasju (vt IV jaotise 
punkti 3).

III TÕLGENDAMINE

1. Mis puudutab kahte esimest esitatud küsimust („ühiste komisjonide“ kvaliteedi 
laiendamise kohta seadusandlikus menetluses), siis võib grammatiline/süstemaatiline 
lähenemisviis nõude sõnastusest lähtuvalt viia järelduseni, et see menetlus piirdub raporti 
projekti väljatöötamise ja vastuvõtmisega komisjonis: „Sellisel juhul koostavad vastavad 
raportöörid üheainsa raporti projekti, mille asjaomased komisjonid vaatavad läbi ja mis 
pannakse hääletusele nende ühistel koosolekutel ...“ (artikli 51 teine lause). Seda 
tõlgendust näib kinnitavat süvalaiendamise põhimõte, nimelt asjaolu, et artikkel 51, nagu 
ka artiklid 49 ja 50 on artiklil 43 (vastutavale komisjonile läbivaatamiseks saatmine) 
põhineva reegli erandid. Seda erandit tuleb tõlgendada piirangutega. Selline tõlgendus 
viib järelduseni, et alates raporti vastuvõtmisest komisjonis läheb menetlus tagasi 
artikli 51 rakendamise esimeeste konverentsi heakskiitmise eelsesse järku. See tähendab, 
et konflikti puhul kutsutakse kokku esimeeste konverents, et see komisjonide esimeeste 
konverentsi soovituse alusel määraks menetluse jätkamiseks vastutava komisjoni ja 
nõuandva komisjoni.

Sellele õiguslikule analüüsile lisandub üks praktiline tingimus: On väidetud, et 
seadusandliku menetluse teise lugemise ajapiirangute tõttu on tehniliselt võimatu mitut 
komisjoni töösse kaasata. Siinkohal tuleks arvestada sellega, et artikli 51 menetlust ei ole 
tänaseks kohaldatud seadusandliku menetluse suhtes, mis on jõudnud teisele lugemisele.
Selle kohaldamine ei ole ka eriti tõenäoline, sest nüüdsest lõpeb suur osa menetlustest 
kokkuleppega esimesel lugemisel.

2. Ajalooline/teleoloogiline seisukoht on selline, et parlamendireformi töörühma kolmandas 
vahearuandes, mis on menetluse kehtestamise aluseks, osutatakse, et asjaomaste 
komisjonide vaheliste suhete aluseks peaksid olema võrdsus ja koostöö. Teisalt ei 
käsitleta selles aruandes seda küsimust piisavalt selgelt, et saada teada, millise 
menetlusjärguni on võrdsus ja koostöö ülimuslikud.

Vastavalt töörühmale on uue menetluse eesmärk võimaldada asjaomastel komisjonidel 
ühiselt kohtuda, et vahetada arvamusi juba varases järgus ning et komisjonide vaheline 
enamus ja vähemus muutuks selgemaks. Uue menetluse eesmärk on seega teha eeltööd 
täiskogu jaoks oluliste juhtumite puhul ning lihtsustada menetluskorda. Praegu võib väita, 
et kõnealune loogika kehtib seadusandliku tavamenetluse kõikides menetlusjärkudes kuni 
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lõppakti vastuvõtmiseni. Artiklis 51 sätestatud „ühendatud komisjonid“ muutuvad sellise 
erimenetluse korral „vastutavaks komisjoniks“, nii et näiteks nõukogu ühine seisukoht 
antakse automaatselt edasi kahele (või enamale) komisjonile (kodukorra artikli 63 
lõige 1).

Valitud tõlgendusmeetodi puhul on tulemused vastupidised kui need, mis on seotud kahe 
esimese küsimusega.

3. Kolmanda küsimusega (ühiste komisjonide kvaliteet komiteemenetluses) kaasneb 
mitmeid konkreetseid aspekte. Kõigepealt võib väita, et delegeeritud õigusakti või 
rakendusmeetme eelnõu menetlus kujutab endast uut menetlust (vastavad artiklid on 11.
peatükis „Muud menetlused“, mitte seadusandlikku menetlust käsitlevates peatükkides).
Lisaks tuleb arvesse võtta seda, et teisesed õigusaktid ei ole tavaliselt nii tähtsad kui 
põhiõigusaktid. Samuti ei tohiks need delegeeritud õigusaktide puhul hõlmata 
põhiõigusakti olulisi sätteid. Toimiku määramist kahele või enamale komisjonile 
esimeeste konverentsi poolt võib pidada seadusandliku menetlusega piirduvaks. Selleks 
et järgida ühise komisjoni seaduslikke huve komiteemenetluse järgus, on lisaks võimalik 
analoogselt kohaldada artikli 88 lõike 1 teist lauset ning kavandada, et vastutav komisjon 
palub ühisel komisjonil edastada oma seisukoht suuliselt või kirjalikult.

Seda lähenemisviisi järgides kutsutakse kokku esimeeste konverents, et see määraks 
komisjonide esimeeste konverentsi soovituse alusel konflikti korral vastutava komisjoni 
ning vajaduse korral ühe või mitu nõuandvat komisjoni kõnealuse delegeeritud õigusakti 
või rakendusmeetme eelnõu menetlemiseks.

Teisest küljest võib väita, et „peaaegu võrdse“ pädevuse olukord seadusandliku 
menetluse raames, mis on artikli 51 rakendamise tingimuseks, ei lõpe põhiõigusakti 
vastuvõtmisega ning et vajadus ühtlustada mitmete komisjonide seisukohad enne 
täiskogu on samuti olemas komiteemenetluse korral.

Väidet, et kahe või enama komisjoni kaasamine komiteemenetlusse on tehniliselt 
võimatu, võiks samal viisil esile tuua, kuid ka siinkohal puudub praktiline kogemus.

IV LOA MUUTMINE

1. Teoreetiliselt võib kodukorra mõistes pädev komisjon teha kodukorra muutmise vormis 
ettepaneku artikkel 51 täielikult kehtetuks muuta, viidates selle rakendamisega 
kaasnevatele vältimatutele probleemidele. See võimalus peaks siiski kohtama tugevat 
vastupanu, arvestades, et kõnealust sätet on kohaldatud vaid väga lühikest aega ning seda 
ei ole veel olnud võimalik korralikult praktikas katsetada.

2. Lisaks tuleks teha ettepanek kõnealuse artikli sõnastuse muutmiseks, et selgitada 
asjaomaste komisjonide vahelise tegevuse ühtsuse ulatust ja kestust, nagu on III jaotise 
punktis 2 nimetatud seoses võimaliku tõlgendusega.

Samamoodi on võimalik määrata, et ühine menetlus hõlmab kõiki seadusandliku 
menetluse järke, kuid mitte võimalikke komiteemenetlusi, nagu on III jaotise punktis 3 
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nimetatud seoses võimaliku tõlgendusega.

Sellise lahenduse eelis võib olla õigusnormide suurem mõjuvõim võrreldes mõne muu 
tõlgendusega, kuid see vajab siiski täiskogus vastuvõtmiseks aruandmismenetlust koos 
liikmete häälteenamusega (ELi toimimise lepingu artikkel 232, kodukorra artikli 212 
lõige 2).

3. Viimasena tuleks kaaluda lahendust, mille kohaselt artiklit 51 muudetakse selliselt, et 
esimeeste konverents saab õiguse kindlaks määrata artikli 51 menetluse ulatuse ja kestuse 
iga eraldi juhtumi puhul. Sellise lahenduse eelis võib olla suurem paindlikkus võrreldes 
eespool punktis 2 nimetatud lahendusega, kuid selle puudus on võimalikud viivitused 
menetluse läbiviimises esimeste konverentsi suure töökoormuse tõttu.

Kodukorra muutmise kaudu on võimalik artikli 51 menetluse läbiviimise teatavad 
üldeeskirjad lisada kodukorra lisa vormis (selle puhul kehtib samasugune häälteenamuse 
nõue nagu kodukorra muudatuste puhul). 2. ja 3. võimalust võib samuti täiendada ja 
täpsustada seoses nende rakendamisega mittesiduvate suuniste praktikas „komisjonide 
vaheliseks koostööks kodukorra artikli 51 kohaselt“, nagu komisjonide esimeeste 
konverents töötas välja ja tegi ettepaneku käesoleva aasta algul.1

2. ja 3. võimalus võimaldaksid sellisel juhul artikli 51 ümber sõnastada, et selgemalt 
määratleda, millistel tingimustel seda kohaldatakse, võttes arvesse selle praktikasse 
rakendamise käigus tekkinud kahtlusi.

                                               
1 I lisa.


