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I. Reformi kontekst

I.1. Põhiseaduslikud aspektid

Seadusandlikke menetlusi käsitlevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste ja kokkulepete 
küsimus on avatuse ja demokraatliku vastutuse põhimõtete kaudu seotud Euroopa tasandi 
esindusdemokraatiaga1. Alates parlamentaarse demokraatia algusest on arutelude ja 
hääletamiste avalik olemus olnud seotud demokraatliku kontrolliga: kui valijad ei saa teada, 
mida nende valitud esindajad on öelnud ja kuidas nad on hääletanud, ei saa nad neid järgmiste 
valimiste ajal vastutusele võtta. Sellega seoses oleks seadusandlikke menetlusi käsitlevate 
läbirääkimiste puhul selliste siduvate eeskirjade kasutuselevõtt, mis suurendavad avatust ja 
seega ka vastutust, sammuks Euroopa tasandi esindusdemokraatia tugevdamise suunas. 

Teisalt tuleks reformis arvestada tõhususnõudega ning eelkõige asjaoluga, et esimese 
lugemise kokkulepete sõlmimine on lihtsam ja kiirem kui kõigi kolme lugemise läbimine. 
Tülikate uute menetluste loomine kahjustaks nimetatud eelist.

Seetõttu tuleks kõnealuste nõudmiste vahel leida tasakaal. 

I.2. Poliitiline ja institutsiooniline taust 

Komisjonide esimeeste konverents pidas oma 19. oktoobri 2010. aasta koosolekul ulatusliku 
arvamuste vahetuse läbirääkimiste üle seadusandliku tavamenetluse raames. Fraktsioonide 
peasekretärid esitasid märkusi ja analüüse, pidades silmas esimeeste konverentsil peetavat 
arutelu.

Esimeeste konverents käsitles seda küsimust oma 10. märtsi 2011. aasta koosolekul. President 
Buzek teavitas oma 18. aprilli kirjas esimees Casinit kõnealuse koosoleku tulemustest ja 
edastas konverentsi otsuse, mille kohaselt palutakse põhiseaduskomisjonil vaadata läbi 
kodukorra artikkel 70, et muuta menetlused tõhusamaks, läbipaistvamaks ja kaasavamaks, 
lisades kodukorra siduvasse osasse seadusandliku tavamenetluse dokumentide üle peetavate 
läbirääkimiste eeskirja2 põhipunkte ja eelkõige osasid, mis käsitlevad järgmist:

– komisjoni otsus alustada läbirääkimisi;

– otsus läbirääkimisrühma koosseisu ja volituste kohta;

– korrapärane aruandmine asjaomasele komisjonile läbirääkimiste edenemise ja 
tulemuste, sealhulgas saavutatud kokkulepete kohta;

– komisjoniga uuesti konsulteerimine kokkulepitud teksti osas enne hääletust 
täiskogul.

                                               
1 Vrdl endise ELi lepingu artiklit 10: „Liit toimib esindusdemokraatia alusel. [..] Otsused tehakse nii avalikult ja 
nii kodanikulähedaselt kui võimalik” ning ELi toimimise lepingu artikli 15 lõiget 1: „Hea valitsemistava 
edendamiseks ja kodanikuühiskonna osalemise tagamiseks teevad liidu institutsioonid, organid ja asutused oma 
tööd võimalikult avalikult.”
2 Kodukorra XXI lisa.
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Hr Lehne saatis seoses komisjoniga uuesti konsulteerimisega soovitused1 eeskirja 
kohaldamise parimate tavade kohta esimees Casinile. 

Kodukorra reformimisel tuleb kindlasti arvestada institutsioonidevahelist konteksti, eelkõige 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni kaasotsustamismenetluse praktilist korda 
käsitlevat ühist deklaratsiooni2.

II. Eeskirja ülevõtmine

Kehtivate sätete (esitatud eeskirjades ja parimates tavades) ülevõtmine kodukorra siduvatesse 
osadesse oleks võimalik artikli 70 muutmise abil. Raportöör kavatseb esildada 
muudatusettepanekud, mis kajastavad kõnealuses valdkonnas olemasolevat, kuigi mitte 
siduvat acqui’d.

III. Kuidas reformida täiskogu rolli?

III.1. Sissejuhatus

Keerukam küsimus on täiskogu kaasamine varases etapis, enne läbirääkimiste alustamist 
seadusandlikus menetluses. Kas täiskogul peaksid olema volitused, et komisjoni otsus 
läbirääkimismandaadi kohta heaks kiita ja/või seda muuta enne nõukoguga ametlike 
läbirääkimiste alustamist?

Komisjoni läbirääkimismandaadi heakskiitmine täiskogu istungil annaks parlamendi 
seisukohale suurema kaalu ning võiks teoreetiliselt tagada kõikide liikmete varase kaasamise 
otsustesse, mis puudutavad seadusandlikke dokumente. Seega võiks üldreegli puhul, mille 
raames esitatakse kõik läbirääkimismandaate hõlmavate otsuste projektid heakskiidu 
saamiseks täiskogule, esmapilgul olla põhjenduseks parem demokraatlik legitiimsus. Kuid ka 
halvemused oleksid märkimisväärsed. Täielik ja automaatne kaasatus võib muuta menetluse 
liiga raskeks ja seega töötada vastu esimese lugemise kokkulepetele omasele tõhususele ja 
suhtelisele kiirusele. Pealegi võiksid olulised dokumendid jääda kümnete teiste seas 
märkamatuks, kui sellest saaks tava. Samuti tuleb meeles pidada tõsiasja, et kõnealune 
lahendus suurendaks Euroopa Parlamendi tõlkeüksuste personali töökoormust. Lisaks näitaks 
täiskogu hääletuse tulemus nõukogule selgelt parlamendi läbirääkimiste seisukoha tugevust 
või nõrkust.

Seetõttu toetab raportöör täiskogu heakskiitu otsuse projektile ainult piiratud arvu juhtumite 
puhul.

III.2. Täiskogu kaasatuse kindlaksmääramise kriteeriumid

III.2.a. Kategooriate kindlaksmääramine

                                               
1 Vt käesoleva töödokumendi lisa.
2 ELT C 145, 30.6.2007, lk 5.
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Üks võimalus on see, et tulevikus esitatakse kodukorras oluliste dokumentide kategooriad, 
mille puhul oleks täiskogu kaasatus enne läbirääkimiste algust kohustuslik, ja need võiksid 
olla järgmised:

– seadusandlus, mis otseselt mõjutab [või piirab] liidu kodanike põhiõigusi ja -
vabadusi;

– seadusandlus, mis muudab või täiendab liidu institutsioonilist raamistikku;

– seadusandlus, millel on märkimisväärne mõju eelarvele: näiteks ettepanekud, mille 
puhul mõju eelarvele moodustaks vähemalt [10%] konkreetse aasta 
eelarveassigneeringute vastavast peatükist.

Kui kodukorras rakendataks sellist sätet, tuleks samuti kindlaks määrata ametivõim, kes 
otsustab, millisesse kategooriasse teatavad ettepanekud kuuluvad. Lihtsuse ja pragmaatilisuse 
eesmärgil võiks lahendus sarnaneda järgmisele: Euroopa Parlamendi president kindlaks
kategooria, millesse kuuluvad teatavad dokumendid, kui ettepanek suunatakse edasi 
vastutavale komisjonile.

III.2.b. Vähemuse õigus

Nende dokumentide puhul, mis ei kuulu eelnimetatud kategooriatesse, võiks kehtestada 
vähemuse õiguse, mille kohaselt vähemalt kümnendikul parlamendiliikmetest (kes kuuluvad 
vähemalt kahte eri fraktsiooni) oleks õigus nõuda, et läbirääkimiste alustamise otsus esitataks 
täiskogule hääletuseks. See tähendaks, et kõik niisugused komisjonide otsused tuleks võtta 
parlamendi päevakorda, tõlkida ja jagada laiali kõigile parlamendiliikmetele.

III.2.c. Esimeeste konverents

Kolmandaks võiks esimeeste konverentsil olla õigus otsustada ühe (või mitme) konverentsi 
liikme taotluse korral, kas otsus alustada läbirääkimisi esitatakse täiskogule. 

III.3. Menetlemine täiskogu istungil 

Juhul, kui komisjoni otsus, mis hõlmab läbirääkimismandaati, tuleb heaks kiita täiskogu 
poolt, näib lihtsustatud menetluse loomine tõhususe seisukohast arukas. Seda võiks kujutleda 
sarnaselt kodukorra tõlgendamise vastuvõtmisele1: otsuse kättesaamisel teeb president selle 
teatavaks Euroopa Parlamendi järgmisel osaistungjärgul. Kui parlamendiliikmetest 
kümnendiku moodustav vähemus (kes kuulub vähemalt kahte fraktsiooni) vaidlustab otsuse 
projekti, pannakse komisjoni otsus hääletusele.

Niisugune hääletus täiskogul võib hõlmata järgmist ohtu: kui mandaati (või selle teatavaid 
osi) toetav enamus on napp, võib nõukogu kasutada läbirääkimistel seda asjaolu parlamendi 

                                               
1 Vt kodukorra artiklit 211.
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kahjuks. Võimalik lahendus parlamendi läbirääkimiste seisukoha kindluse tagamiseks oleks 
see, kui otsus (või selle võimalikud muudatused) loetaks heakskiidetuks ainult siis, kui seda 
toetab Euroopa Parlamendi liikmete häälteenamus. 

Samuti tuleks kaaluda võimalust, et täiskogu muudab mandaati käsitlevat otsust, arvestades 
juhtumeid, mil parlamendiliikmetel on vastuväiteid komisjoni esildatud mandaadi projektile. 
Selleks oleks vaja kehtestada mandaadiprojekti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. 
Täiskogu võiks seega mandaati hääletusel muuta (jällegi näib eelmainitud põhjustel 
asjakohane nõuda parlamendiliikmete enamust). Muudetud mandaat saadetaks tagasi 
komisjonile, kellel palutaks alustada nõukoguga läbirääkimisi. Teine võimalus on, et 
mandaadi muudatusi täiskogu etapis ei esitata, kuid mandaat loetakse komisjonile 
tagasisaadetuks, kui parlamendiliikmete häälteenamust ei saavutata. Sellisel juhul võib 
komisjon kas esitada uue otsuse läbirääkimiste alustamise kohta või jätkata kohe esimese 
lugemisega. Kõnealune lahendus on pisut ohtlik, kui täiskogu ja komisjoni häälteenamused on 
konkreetsetes küsimustes eriarvamusel. Pikk menetlus, mille kestel saadetaks läbirääkimiste 
alustamist käsitlevaid otsuseid edasi ja tagasi, näib ebasoovitav. Üks võimalus oleks, et 
kodukord võimaldaks vastutaval komisjonil esitada täiskogule mandaati käsitleva muudetud 
otsuse vaid üks kord. Kui muudetud otsust heaks ei kiideta, on tavapärane esimene lugemine 
kohustuslik.

Viimasena tuleb meeles pidada, et täiskogul muudetud mandaadi alusel läbiräägitud 
kompromissi saab blokeerida, kui vastutava komisjoni häälteenamus on selle kompromissi 
vastu. Seega saaks uuesti konsulteerimise etapis hääletust komisjonis samuti kasutada kui 
täiskogul vastuvõetud läbirääkimismandaati käsitleva otsuse „edasikaebamist”. Selliste 
juhtumite lahenduseks võiks võtta vastu sätte, mis võimaldaks vähemalt kahel fraktsioonil 
esitada ühiselt konsolideeritud muudatusettepaneku täiskogul hääletuseks, juhul kui vastutav 
komisjon selle tagasi lükkab.

***
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LISA

KOMISJONIDE ESIMEESTE KONVERENTS

Soovitus seadusandliku tavamenetluse dokumentide üle peetavate 
läbirääkimiste eeskirja kohaldamise 

parimate tavade kohta1

Esimese lugemise kokkulepped on parlamendi viimasel ametiajal märkimisväärselt 
sagenenud. Selle suundumuse taustal on mitmed tegurid, sealhulgas poliitiliselt tundliku 
sisuga dokumente hõlmavate päevakordade koostamine kõrgeimal tasandil. Esimese lugemise 
kokkulepete saavutamine ei tohiks olla automaatne, sest see on endiselt vaid üks 
läbirääkimisstrateegia võimalus, mida tõendavad paljud juhtumid, kus komisjonid on 
täielikult ära kasutanud menetluse eri etapid. Kuni parlament on esimese lugemise lõpetanud, 
kontrollib ta ajakava ja seega on tal tegelik mõjuvõim vahetuvate eesistujariikide üle ning 
seda tuleks täielikult ära kasutada, tingimusel et tagatakse läbipaistvus, vastutus ja isevastutus. 
Kooskõlas seadusandliku tavamenetluse dokumentide üle peetavate läbirääkimiste eeskirjaga 
(kodukorra XXI lisa) võiksid soovituste kogu ja mõned täiendavad võimalused nimetatud 
eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.

1. Ametlik mandaat 

Enne kui parlament otsustab, kas püüda saavutada esimese lugemise kokkulepe, peab ta 
ametlikult kehtestama oma esialgse seisukoha. Seda tehakse harilikult komisjonis rapordi 
hääletusel (või ainult muudatusettepanekute hääletusel).

Muud võimalused: iga juhtumi puhul eraldi otsustades peetakse täiskogul hääletust enne 
nõukoguga läbirääkimiste alustamist mõistlikumaks. Seda saab teha järgmiselt:

– vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2, mille kohaselt parlament võtab vastu 
muudatusettepanekud, kuid ei pane seadusandlikku resolutsiooni hääletusele: Euroopa 
Parlament kinnitab läbirääkimiste mandaadi esimese lugemise kokkuleppe saavutamiseks
ning saadab dokumendid komisjonile tagasi, et alustada sel põhjal läbirääkimisi; 

                                               
1 NB: Käesolev dokument on juba tõlgitud seitsmesse keelde (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 –
PE 439.811rev4).
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– täieliku hääletuse (muudatusettepanekud ja seadusandlik resolutsioon) alusel: parlament 
annab mandaadi seoses võimaliku varase teise lugemise kokkuleppega, mille üle peetakse 
läbirääkimisi nõukogu esimesel lugemisel. 

2. Selge otsus alustada läbirääkimisi 

Kui algne seisukoht on kehtestatud (komisjoni või täiskogu tasandil), tehakse raportöörile ja 
läbirääkimisrühmale ametlikult ülesandeks alustada läbirääkimisi. 

Otsus tehakse iga juhtumi puhul eraldi pärast mandaadi vastuvõtmist esimehe üleskutsel 
ja raportööri ettepaneku põhjal, mis on vastavalt XXI lisas esitatud kriteeriumidele 
poliitiliselt põhjendatud. Konsensuse puudumisel toimub hääletus. Otsus kuulutatakse välja 
päevakorras ja pannakse protokolli kirja. Kui komisjon otsustab läbirääkimisi mitte alustada, 
ei ole raportööril õigust komisjoni nimel läbirääkimisi pidada.

Läbirääkimisrühma kuuluvad harilikult esimees, raportöör ja variraportöörid. Vastavalt 
kodukorra artiklile 50 on kohal ka kaasatud komisjonid (tavaliselt esimees ja arvamuse 
koostaja). 

3. Regulaarne tagasiside

Esimees tagab fraktsioonide koordinaatorite süstemaatilise teavitamise pärast iga 
kolmepoolset kohtumist ning kogu komisjoni regulaarse teavitamise läbirääkimiste 
edusammudest, näiteks kinnistel koosolekutel. 

Sama kehtib ka nõukogu eesistujaga peetavate kohtumiste kohta, mille eesmärk on saavutada 
varane teise lugemise kokkulepe. 

4. Komisjoni heakskiit läbirääkimistel saavutatud kompromissile

Euroopa Parlamendi läbirääkijate kompromisse esitatakse järjepidevalt vastutavale 
komisjonile, kes kiidab heaks kompromissmuudatusettepanekud, milles kajastub
nõukoguga saavutatud kokkulepe, ja esitab need täiskogu istungi päevakorda. Sel puhul 
palutakse nõukogu eesistujal nõukogu kokkulepet avalikult kinnitada. Variandina saab seda 
kinnitada ka konsensusega (raportööride ja variraportööride allkirjastamine, mille kiidavad 
heaks koordinaatorid ja esimees).

Muud võimalused: 

– Kui aeg on erakordselt napp, võib nõukoguga läbiräägitud kompromissi esitada komisjoni 
või täiskogu etapil konsolideeritud teksti kujul (märgistades selgelt, kuidas Euroopa 
Komisjoni ettepanekut on muudetud);

– Kui mandaat kehtestati komisjonis ainult muudatusettepanekute hääletuse teel, siis 
kajastub komisjoni raportis ainult kompromissina saavutatud kokkulepe ja komisjoni 
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algne seisukoht ei jõua täiskogu etappi, mis tähendab, et täiskogul ei ole enam esialgsele 
seisukohale naasmise võimalust.

Pärast komisjoni heakskiitu jääb järelemõtlemisaeg fraktsioonide äranägemisele, kui nad 
soovivad vahepeal edasi arutada täiskogul tehtavat valikut järgmiste võimaluste seast:

– komisjoni muudatusettepanekud, mis kajastavad nõukoguga läbiräägitud kokkulepet ja 
mis sõltuvad enne läbiviidud tervikhääletusest;

– komisjoni muudatusettepanekud, mis kajastavad esialgset läbirääkimiste seisukohta;

– võimalikud fraktsioonide muudatusettepanekud.

Kui vastutav komisjon lükkab Euroopa Komisjoni ettepaneku vastu, tuleks see seisukoht 
esmalt esitada täiskogule.

***


