
DT\871608ET.doc PE467.278v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põhiseaduskomisjon

24.6.2011

TÖÖDOKUMENT
kodukorra artikli 192 tõlgendamise kohta

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Carlo Casini



PE467.278v01-00 2/9 DT\871608ET.doc

ET

Kooskõlas kodukorra artikli 211 lõikega 1 on komisjonide esimehed edastanud Klaus-
Heinder Lehne vahendusel artikli 192 tõlgendamise palve fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmete koordinaatorite koosolekutel osalemise küsimuses.

1. Artikli 192 päritolu ja kujunemisprotsess

Artikkel 1921 lisati parlamendi eelmise ametiaja lõpus, 2009. aasta mais kodukorra üldise 
läbivaatamise käigus (Corbetti raport2). Tegemist on seni mitteametliku komisjonide 
koordinaatorite koosolekute kokkukutsumise praktika esmakordse ametliku 
vormistamisega. Artikli 192 lõige 1 sätestab: „Fraktsioonid võivad määrata ühe liikme 
koordinaatoriks” ega täpsusta selgelt sõltumatute parlamendiliikmete osalemiskorda.

Hetkel kehtivad sätted sõltumatute parlamendiliikmete kohta kajastavad Corbetti raporti 
arutelu käigus väljendatud poliitilist soovi. Esialgu nägi Corbetti raporti projekt ette 
võimaluse, mille kohaselt võisid sõltumatud parlamendiliikmed samuti määrata 
koordinaatori koosolekul osalemiseks, kuid raporti vastuvõtmisel põhiseaduskomisjonis 
nimetatud säte muudeti ja kõrvaldati. Täiskogu kiitis Corbetti raporti 522 poolthäälega 
heaks.

Artikli 192 kohaldamist arutati ka praeguse ametiaja alguses komisjonide esimeeste 
konverentsil3. Kõnealusel kohtumisel jõuti üksmeelele ühise tõlgenduse osas, et sõltumatud 
parlamendiliikmed ei tohi osaleda koosolekutel, kuna neil puudub koordinaator.

2. Probleem ja analüüs

Kuna fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete koosolekutel osalemine ei ole selgelt 
sätestatud, varieerub artikli 192 kohaldamine komisjonist komisjoni ning seoses sellega 
kerkib sõltumatute parlamendiliikmete võrdse kohtlemise küsimus. Tuleb märkida, et artikli 
192 kohaldamine on otseselt mõjutanud sõltumatute parlamendiliikmete osalemist 
koordinaatorite koosolekutel, mis on eelmise ametiajaga võrreldes vähenenud.

Pretsedendiõiguse4 kohaselt keelab mittediskrimineerimise põhimõte sarnaste olukordade 
erineva käsitlemise või erinevate olukordade ühesuguse käsitlemise v.a. juhul, kui vastav 
käsitlus on objektiivselt põhjendatud.

Tuleb lisada, et on olemas terve hulk olukordi, kus sõltumatute ja fraktsioonidesse 
kuuluvate parlamendiliikmete kohtlemine on erinev parlamendi kodukorra sätete tõttu (nt 
kodukorra artiklid 24, 106, 68 ja 170). Kõnealused sätted ei tohi põhjendamatult mõjutada 
sõltumatute parlamendiliikmete parlamendi mandaadi tingimuste teostamist 
fraktsioonidesse mittekuulumise tõttu. Eelkõige parlamendil endal lasub kohustus 
kontrollida siseprotseduuride raames, kas erinev kohtlemine on ikka kõigil juhtudel vajalik 

                                               
1 Tekst on toodud lisas 2
2 Corbetti 6. mail 2009 vastu võetud raport nr TA -0359-2009 
3 Vt lisa 3: väljavõte 15.9.2009 protokollist - PV\769940FR.doc, punkt 10.2.
4 Vt näiteks Euroopa Kohtu 28. juuni 1990. aasta otsus kohtuasjas Hoche, C-174/89, lk I-2681, punkt 25
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parlamendile seadusega määratud eesmärkide täitmiseks eriti ühiste poliitiliste soovide 
väljendamiseks ja kompromissi saavutamiseks1. Nimetatud sätted kinnitati 2009. aastal 
kodukorra läbivaatamise ajal.

Sõltumatute parlamendiliikmete koordinaatorite koosolekutel osalemise suhtes näitas 
põhiseaduskomisjoni 2011. aasta juunis läbiviidud uuring, et ainult 3 parlamendikomisjoni 
20st võimaldavad nimetatud liikmetel osaleda koosolekutel vaatlejatena sarnaselt 
fraktsioonide esimeeste konverentsiga, kus sõltumatute parlamendiliikmete esindajad 
tohivad osaleda ilma hääleõiguseta (kodukorra artikkel 24). Vaatamata sellele, et suurem 
osa komisjone ei luba sõltumatutel parlamendiliikmetel viibida koordinaatorite 
koosolekutel, toimib teabe edastamine üldiselt hästi, et tagada nimetatud liikmete 
parlamentaarsete õiguste järgmine. Suurem osa komisjonidest (13) otsustas kutsuda 
koosolekutele sõltumatute parlamendiliikmete sekretariaadi ja tagada sellega sõltumatute 
parlamendiliikmete juurdepääs teaberinglusele. Seitsme komisjoni puhul, kes ei kutsu 
sekretariaati koosolekutele, saavad sõltumatud parlamendiliikmed koosolekute päevakorrad 
ja tulemused, v.a. kaks komisjoni, kes jätavad sõltumatutele parlamendiliikmetele 
päevakorrad saatmata.

Artikli 192 lõike 2 osas, mis näeb ette võimaluse „delegeerida koordinaatoritele teatavate 
otsuste tegemise, välja arvatud raportite, arvamuste ja muudatusettepanekute vastuvõtmist 
puudutavad otsused”, võimaldas uuring täheldada, et ainult kaks komisjoni on andnud 
koordinaatoritele otsustamismandaadi. 18st volitused ametlikult delegeerimata jätnud 
komisjonist tagavad pooled vastuvõetud otsuste järelkinnitamise, pooled aga võtavad 
koordinaatorite otsuseid ainult informatsioonina. Pärast seda, kui jõustus artikkel 192, mis 
annab koordinaatorite koosolekutele õiguse „valmistada ette komisjonis vastuvõetavaid 
otsuseid”, kuid mitte võtta otsuseid erivolituste puudumisel vastu nende asemel, on 
nimetatud 9 komisjoni töökorraga seoses esile kerkinud õiguspärasuse küsimus.

Uuringu läbiviimise ajal selgus ka, et koordinaatoritele volituste delegeerimisvõimaluse 
puhul on tegemist reegliga, mida üldiselt ei tunta; samal ajal on volituste 
delegeerimissüsteem praktikas kõikides komisjonides kasutusel.

Mis puutub sõltumatute parlamendiliikmete koordinaatorite koosolekutel osalemisse, siis 
illustreerib artikli väljatöötamine selgelt parlamendi soovi piirata koosolekul osalemist 
fraktsioonilise kuuluvusega liikmetega, koos võimalusega kutsuda koosolekule aseesimehi 
nõuandvas rollis (artikli 192 lõige 2). Igal juhul on sõltumatute parlamendiliikmete 
koosolekutel osalemise küsimus otseselt seotud koordinaatorite otsustamisõiguse 
küsimusega.

Otsustamisõiguse osas sätestab artikli 192 lõige 2 ainult kaks otsustamisviisi: 1) komisjon 
otsustab ise, 2) delegeerimine koordinaatoritele (v.a raportite, arvamuste või 
muudatusettepanekute vastuvõtmist puudutavad otsused). Tekst annab koordinaatorite 
koosolekutele selgelt ettevalmistava rolli ilma tõelise otsustusvõimuta v.a juhul, kui 
komisjon soovib delegeerida oma otsustusvõimu koordinaatoritele. Artikli 192 sätete 
täitmiseks peab kõnealune delegeerimine olema eelnevalt ametlikult vormistatud ja 

                                               
1 Vt 2. oktoobri 2001. aasta kohtuotsust ühisasjades nr T-222/99, T-327/99 ja T-329/99 (eriti lõikeid 156, 157, 
165 ja 202)
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mainitud või lisatud komisjoni koosoleku protokollile. Kuna sõltumatud parlamendiliikmed 
osalevad sel juhul mandaadi vastuvõtmisel, delegeerivad nad sellega ka oma otsustusvõimu.
Eelnevalt antud mandaadi puudumisel peaksid koordinaatorite otsused olema vastu võetud 
soovituste kujul ja edastatud järelkinnitamiseks kõikidele komisjoni liikmetele, sh 
sõltumatutele parlamendiliikmetele. Mandaadi või otsuste järelkinnitamise korral ei kerkiks 
enam ilma sõltumatute parlamendiliikmete koordinaatorite koosolekutel osalemiseta vastu 
võetud otsuste seaduslikkuse küsimust.

3. Tõlgenduse eelnõu

„Sõltumatud parlamendiliikmed ei moodusta fraktsiooni artikli 30 tähenduses, seega ei saa 
nad määrata koordinaatoreid, kellel on ainsatena õigus osaleda koordinaatorite 
koosolekutel.
Koordinaatorite koosolekute ülesanne on valmistada ette komisjoni otsuseid ning ilma selge 
delegeerimiseta ei saa need asendada komisjoni koosolekuid. Seega on koordinaatorite 
koosolekul vastu võetud otsuste puhul vajalik eelnev delegeerimine. Eelneva delegeerimise 
puudumisel tohivad koordinaatorid võtta vastu ainult soovitusi, mis nõuavad seejärel 
komisjoni ametlikku kinnitust.
Igal juhul peab mittediskrimineerimise põhimõtte järgimiseks kindlustama sõltumatute 
parlamendiliikmete ligipääsu teabele teabe edastamise ja sõltumatute parlamendiliikmete 
sekretariaadi liikme koordinaatorite koosolekutel viibimise teel.
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LISA 1

Kirja projekt parlamendi presidendile Jerzy Buzekile

Austatud härra president,

Kooskõlas kodukorra artikli 211 lõikega 1 on komisjonide esimehed edastanud Klaus-
Heinder Lehne vahendusel artikli 192 tõlgendamise palve fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmete koordinaatorite koosolekutel osalemise küsimuses.

Artikkel 192 lisati parlamendi eelmise ametiaja lõpus, 2009. aasta mais kodukorra üldise 
läbivaatamise ajal (Corbetti aruanne1). Tegemist on seni mitteametliku komisjonide 
koordinaatorite koosolekute kokkukutsumise praktika esmakordse ametliku 
vormistamisega. Artikli 192 lõige 1 sätestab: „Fraktsioonid võivad määrata ühe liikme 
koordinaatoriks” ega täpsusta selgelt sõltumatute parlamendiliikmete osalemiskorda.

Hetkel kehtivad sätted sõltumatute parlamendiliikmete kohta kajastavad Corbetti raporti 
arutelu käigus väljendatud poliitilist soovi. Esialgu nägi Corbetti raporti projekt ette 
võimaluse, mille kohaselt võisid sõltumatud parlamendiliikmed samuti määrata 
koordinaatori koosolekul osalemiseks, kuid raporti vastuvõtmisel põhiseaduskomisjonis 
nimetatud säte muudeti ja kõrvaldati. Täiskogu kiitis Corbetti raporti 522 poolthäälega 
heaks.

Artikli 192 kohaldamist arutati ka praeguse ametiaja alguses komisjonide esimeeste 
konverentsil2. Kõnealusel kohtumisel jõuti ühise tõlgenduse osas üksmeelele, et sõltumatud 
parlamendiliikmed ei tohi osaleda koosolekutel, kuna neil puudub koordinaator.

Artikli 192 kohaldamine varieerub komisjonist komisjoni ning seoses sellega kerkib võrdse 
kohtlemise küsimus. Seega tundub mõislik anda artikli 192 kohaldamise ühtlustamiseks 
ametlik tõlgendus.

Mis puutub sõltumatute parlamendiliikmete koordinaatorite koosolekutel osalemisse, siis 
illustreerib artikli väljatöötamine selgelt parlamendi soovi piirata koosolekul osalemist 
fraktsioonilise kuuluvusega liikmetega, koos võimalusega kutsuda koosolekule aseesimehi 
nõuandvas rollis (artikkel 192 lõige 2). Igal juhul on sõltumatute parlamendiliikmete 
koosolekutel osalemise küsimus otseselt seotud koordinaatorite otsustamisõiguse 
küsimusega.

Otsustamisõiguse osas sätestab artikli 192 lõige 2 ainult kaks otsustamisviisi: 1) komisjon 
otsustab ise, 2) delegeerimine koordinaatoritele (v.a raportite, arvamuste või 
                                               
1 Corbetti 6. mail 2009 vastu võetud raport nr TA -0359-2009 
2 Väljavõte 15.9.2009 protokollist - PV\769940FR.doc, punkt 10.2.
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muudatusettepanekute vastuvõtmist puudutavad otsused). Seaduse tekst annab 
koordinaatorite koosolekutele selgelt ettevalmistava rolli ilma tõelise otsustamisõiguseta v.a
juhul, kui komisjon soovib delegeerida oma otsustamisõiguse koordinaatoritele. Artikli 192 
sätete täitmiseks peab kõnealune delegeerimine olema eelnevalt ametlikult vormistatud ja 
mainitud või lisatud komisjoni koosoleku protokollile. Kuna sõltumatud parlamendiliikmed 
osalevad sel juhul mandaadi vastuvõtmisel, delegeerivad nad sellega ka oma 
otsustamisõiguse. Eelnevalt antud mandaadi puudumisel peaksid koordinaatorite otsused 
olema vastu võetud soovituste kujul ja edastatud järelkinnitamiseks kõikidele komisjoni 
liikmetele, sh sõltumatutele parlamendiliikmetele. Mandaadi või otsuste järelkinnitamise
korral ei kerkiks enam ilma sõltumatute parlamendiliikmete koordinaatorite koosolekutel 
osalemiseta vastu võetud otsuste õiguspärasuse küsimust.

Lõpuks võttis põhiseaduskomisjon vastu ... (kuupäev) kohtumisel ... poolthäälega kodukorra 
artikli 192 järgmise tõlgenduse:

„Sõltumatud parlamendiliikmed ei moodusta fraktsiooni artikli 30 tähenduses, seega ei saa 
nad määrata koordinaatoreid, kellel on ainsana õigus osaleda koordinaatorite 
koosolekutel.
Koordinaatorite koosolekute ülesanne on valmistada ette komisjoni otsuseid ning ilma 
selgesõnalise delegeerimiseta ei saa need asendada komisjoni koosolekuid. Seega on 
koordinaatorite koosolekul vastu võetud otsuste puhul vajalik eelnev delegeerimine.
Eelneva delegeerimise puudumisel tohivad koordinaatorid võtta vastu ainult soovitusi, mille 
komisjon peab seejärel ametlikult kinnitama.
Igal juhul tuleb diskrimineerimiskeelu põhimõtet järgides kindlustada sõltumatute 
parlamendiliikmete ligipääs teabele neile teabe edastamise ja sõltumatute parlamendiliikmete 
sekretariaadi liikme koordinaatorite koosolekutel viibimise teel.”

Lugupidamisega

Carlo Casini
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Lisa 2
Väljavõte kodukorra artiklist 192

Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg – märts 2011 Trükiversioon 1402k

SISU
INDEKS
KASULIK TEAVE

VII OSA: KOMISJONID JA DELEGATSIOONID

1. PEATÜKK: KOMISJONIDE MOODUSTAMINE JA NENDE VOLITUSED

Artikkel 192: Komisjonide koordinaatorid ja variraportöörid

1. Fraktsioonid võivad määrata ühe liikme koordinaatoriks. 

2. Komisjoni esimees kutsub koordinaatorid vajaduse korral kokku, et valmistada ette komisjonis vastuvõetavaid 
otsuseid, eelkõige otsuseid menetluse ja raportööride nimetamise kohta. Komisjon võib koordinaatoritele 
delegeerida teatavate otsuste tegemise, välja arvatud raportite, arvamuste ja muudatusettepanekute vastuvõtmist 
puudutavad otsused. Komisjoni aseesimehi võib kutsuda koordinaatorite koosolekutel osalema nõuandvas rollis. 
Koordinaatorid püüavad saavutada konsensuse. Kui konsensuse saavutamine ei ole võimalik, võivad 
koordinaatorid tegutseda ainult parlamendikomisjoni selge ülekaaluka enamuse alusel, võttes arvesse eri 
fraktsioonide osakaalu. 

3. Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut ja püüab oma 
fraktsiooni nimel saavutada komisjonis kompromissi. Variraportööride nimed teatatakse komisjoni esimehele. 
Komisjon võib koordinaatorite ettepaneku alusel otsustada kaasata variraportööre seadusandliku tavamenetluse 
raames nõukoguga kokkuleppe saavutamiseks peetavatesse läbirääkimistesse.

Viimane ajakohastamine: 12 mai 2011
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Lisa 3
Protokolli väljavõte

Strasbourg, 15. september 2009

KOMISJONIDE ESIMEESTE KONVERENTS 

15. septembri 2009. aasta koosolek Strasbourgis

Protokoll

10.2 Komisjoni koordinaatorite koosolekud, sõltumatud parlamendiliikmed

ESIMEES viitas artiklile 192, mis sätestab, et fraktsioonid võivad määrata koordinaatori.
Seega on selge, et sõltumatud parlamendiliikmed ei saa võtta endale koordinaatori ülesandeid 
ega osaleda nimetatud koosolekutel. Põhiseaduskomisjon lükkas selgesõnaliselt tagasi 
muudatusettepaneku, mille eesmärk oli lubada sõltumatutel parlamendiliikmetel 
koordinaatorit määrata.

Kõnealune olukord ei tohiks siiski võtta sõltumatutelt parlamendiliikmetelt nende 
parlamentaarseid õigusi Euroopa Parlamendi liikmetena. Iga komisjon peaks vastavalt oma 
töökorrale jälgima, et sõltumatute parlamendiliikmetega konsulteeritakse õigeaegselt enne 
koordinaatorite koosolekut kõikides asjaomastes küsimustes. Komisjoni esimees või 
sekretariaat võiksid samuti konsulteerida sõltumatute parlamendiliikmetega nende võimalike 
huvide osas. Üldjuhul esitavad koordinaatorid seejärel oma ettepanekud komisjonile. Iga 
komisjoni liige võib teha nende kohta muudatusettepanekuid. Komisjon ütleb viimase sõna 
koordinaatorite ettepanekute kohta ning võib neid vajadusel muuta. ESIMEHE arvates oleks 
vältimatult vajalik viia kodukorda sisse muudatus, mis annaks sõltumatutele 
parlamendiliikmetele õiguse osaleda koordinaatorite koosolekutel.

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Rafał TRZASKOWSKI kinnitas esimehe tõlgendust, mille 
kohaselt ei ole sõltumatutel parlamendiliikmetel õigust koordinaatorit määrata. Ta tegi 
ettepaneku, et minimaalse ühisreeglina peab pärast koordinaatorite koosolekut edastama 
sõltumatutele parlamendiliikmetele asjakohase teabe.

Kultuurikomisjoni esimees Doris PACK rõhutas kõikide komisjonide puhul ühesuguse 
lähenemisviisi vajadust seoses esimehe ettepanekutega.

ESIMEES märkis, et komisjonide esimeeste vahel valitseb üksmeel.

Teiseks viitas ESIMEES seoses koordinaatorite arvuga fraktsiooni kohta artikli 192 sättele, et 
igal fraktsioonil võib olla ainult üks koordinaator. Mõnikord osaleb koosolekul – sageli 
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praktilistel põhjustel – fraktsiooni asekoordinaator. Sellest lähtuvalt tegi ESIMEES 
ettepaneku tagada, et fraktsiooni tohib esindada ainult üks koordinaator. Asekoordinaator ei 
tohi ametliku koordinaatori kohalolekul koosolekul fraktsiooni esindada, juhul kui ta ka ise 
koosolekul viibib.

Keskkonnakomisjoni esimees Jo LEINEN tegi ettepaneku, et asjaomasele küsimusele annab 
tõlgenduse põhiseaduskomisjon.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees Malcolm HARBOUR toetas esimehe pragmaatilist 
vaatenurka asekoordinaatori võimaliku osalemise asjas. See võimaldaks asekoordinaatoril 
omandada kogemusi ja asendada ametlikku koordinaatorit viimase puudumise korral, lastes 
koordinaatorite rühmal oma tööd tõhusamalt juhtida.

Majanduskomisjoni esimees Sharon BOWLES nõudis sõltumatute parlamendiliikmete 
osalemisele sellist lahendust, mis vastab eelnevalt rakendatud lahendusele.

ESIMEES rõhutas taas, et koordinaatori määramise õigus on lahutamatult seotud fraktsiooni 
olemasoluga.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees Pervenche BERÈS tegi ettepaneku, et fraktsioonide 
võrdse kohtlemise huvides peab igat fraktsiooni esindama ainult üks inimene.

Transpordikomisjoni esimees Brian SIMPSON pooldas arvamust, et sõltumatud 
parlamendiliikmed, kes ei kuulu fraktsiooni, ei tohi määrata koordinaatorit. Asekoordinaatori 
osalemise kohta pakkus ta välja, et asekoordinaator tohib osaleda ainult ametliku 
koordinaatori puudumise korral.

ESIMEES märkis, et fraktsiooni asekoordinaatori osalemise suhtes puudub üksmeel, ja tegi 
ettepaneku, et põhiseaduskomisjon peab võtma endale ülesande esitada kas kodukorra 
tõlgendus või asjakohane muudatus.

Komisjonide aseesimeeste koosolekutel osalemise küsimuses viitas ESIMEES artiklile 192, 
mis ei anna komisjonide aseesimeestele osalemisõigust, kuid näeb selgesõnaliselt ette 
võimaluse, mille kohaselt võib esimees kutsuda neid osalema nõuandvas rollis.


