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I. Selgitus peamiste muudatuste kohta

Teise raporti projekti esitamisest saadik on raportöör pidanud mitmeid konsultatsioone 
variraportööride ja teiste asjaosalistega ning kättesaadavaks on tehtud majandus- ja 
rahanduskomisjoni arvamuse projekt. Neid asjaolusid arvesse võttes ning 
muudatusettepanekute menetlemise ja käimasoleva mõttevahetuse suunamiseks esitatakse 
alljärgnevad muudatusettepanekud.

Nende muudatusettepanekute puhul on kõige tähtsam vahetegemine antud küsimuse (1) üldise 
ja vähem vaieldava osa ning (2) spetsiifilise ja vaieldavama osa vahel.

(1) Muudatusettepanekutega artiklile 70 viiakse eeskirjade nõuded kodukorra siduvasse 
osasse. Need sätted kehtivad kõikide seadusandlike läbirääkimiste kohta, olenemata sellest, 
kas neid alustatakse enne või pärast esimese lugemise raporti vastuvõtmist.

(2) Eeskirjades mainitakse erandlikku ja delikaatset juhtumit, nimelt olukorda, kui 
läbirääkimisi alustatakse enne esimese lugemise raporti vastuvõtmist. Raportöör soovitab, et 
sellise juhtumi puhul kohaldataks täiendavalt mõningaid erisätteid. Need on esitatud 
kavandatavas uues artiklis 70 a.

Niisugune vahetegemine võib hõlbustada vähemvaieldavate nõuete vastuvõtmist (artikkel 70) 
ja keskendada mõttevahetuse tundlikumale küsimusele – täiskogu kaasamisele (artikkel 70 a 
uus). 

II. Muudatusettepanekud: Üldine ja vähem vaieldav osa 

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 eraldi iga 
seadusandliku menetluse kohta vastu 
võtnud otsuse läbirääkimisi alustada ja 
selles otsuses kindlaks määranud 
läbirääkimisrühma mandaadi ja 
koosseisu.
Mandaadiks on üldjuhul raport. 
Erandina, juhul kui vastutav komisjon 
peab asjakohaseks alustada 
läbirääkimisi enne esimese lugemise 
raporti vastuvõtmist, on mandaadiks 
muudatusettepanekute kogum või – kui 
komisjon toob välja asjakohased 
põhjused – selgelt määratletud 
eesmärkide, prioriteetide või 
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suundumuste kogum. 

Selgitus

Enne läbirääkimiste alustamist peab alati olema vastu võetud komisjoni sellekohane otsus. 
Otsuse võib vastu võtta pärast raporti vastuvõtmist komisjoni (või täiskogu) poolt või enne 
esimese lugemise raporti vastuvõtmist. Komisjoni mandaat koosneb ülalnimetatud hääletuste 
tulemusest. 

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
2 a. Läbirääkimisrühma koosseis peab 
olema esinduslik. Rühma juhiks on 
vastutava komisjoni esimees või tema 
nimetatud mõni teine rühma liige. 
Läbirääkimisrühma kuuluvad raportöör 
ja vastavalt vajadusele kas 
koordinaatorid või variraportöörid.

Selgitus

Läbirääkimisrühma koosseis peab alati olema poliitiliselt tasakaalustatud Seetõttu kehtib see 
säte kõikide seadusandlike läbirääkimiste puhul, olenemata sellest, kas neid alustatakse enne 
või pärast raporti vastuvõtmist.

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
2 b. Kõik dokumendid, mida on kavas 

arutada koosolekutel nõukogu ja 
komisjoniga (kolmepoolne kohtumine), 
tuleb kõikidele läbirääkimisrühma 
liikmetele edastada vähemalt 48 tundi 
enne iga kohtumise algust.
Pärast iga kolmepoolset kohtumist 
annab läbirääkimisrühm selle kohta aru 
vastutava komisjoni järgmisel 
koosolekul. Komisjonile tehakse 
kättesaadavaks kõik kolmepoolsetel 
kohtumistel käsitletud dokumendid.
Kui komisjoni koosolekut ei ole võimalik 
õigeaegselt kokku kutsuda, annab 
läbirääkimisrühm vastavalt vajadusele 
aru komisjoni esimehele, 
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variraportööridele ja koordinaatoritele.
Vastutav komisjon võib läbirääkimiste 
edenemist arvesse võttes mandaati 
ajakohastada.

Selgitus

Läbipaistvus tuleks tagada mitte ainult komisjoni suhtes, vaid ka läbirääkimisrühma sees. 
Kõik kolmepoolsetel kohtumistel käsitletud dokumendid tuleks kättesaadavaks teha. Komisjon 
võib läbirääkimiste edenemist arvesse võttes mandaati ajakohastada.

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, 
teavitatakse sellest viivitamata vastutava 
komisjoni koordinaatoreid.
Kokkulepitud seadusandliku akti eelnõu 
esitatakse vastutavale komisjonile, ja kui 
komisjon selle heaks kiidab, esitatakse 
see parlamendile arutamiseks kas
– raportina või
– kompromissmuudatusettepanekutena, 
mis võivad olla tervikteksti vormis.

Selgitus

Enne läbirääkimistel saavutatud kompromissi esitamist täiskogule peab selle alati läbi 
arutama ja heaks kiitma vastutav komisjon. Kokkulepitud eelnõu esitatakse kas (1) raporti 
vormis, kui läbirääkimisi alustati enne esimese lugemise raporti vastuvõtmist, või (2) 
kompromissmuudatusettepanekutena, mis võivad olla vormistatud kas eri 
muudatusettepanekutena, mis puudutavad eelnõu eri osi, või üheainsa muudatusettepanekuna, 
mis sisaldab tervikteksti.

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 
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menetlus), kohaldatakse neid artikleid 
ka läbirääkimiste alustamist ja pidamist 
käsitleva otsuse suhtes. Kui asjaomaste 
komisjonide vahel on erimeelsusi, 
määrab läbirääkimiste alustamise ja 
pidamise korra kindlaks komisjonide 
esimeeste konverentsi esimees kooskõlas 
nendes artiklites esitatud põhimõtetega.

III. Muudatusettepanekud: Spetsiifiline ja vaieldavam osa

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
Artikkel 70 a

Läbirääkimiste alustamise 
heakskiitmine enne esimese lugemise 

raporti vastuvõtmist
1. Otsus läbirääkimiste alustamiseks 
enne esimese lugemise raporti 
vastuvõtmist tõlgitakse, edastatakse 
parlamendi presidendile ja saadetakse 
kõikidele parlamendiliikmetele.
Pärast otsuse vastuvõtmist vastutava 
komisjoni poolt teeb president selle 
osaistungjärgu alguses teatavaks.
2. Küsimus võetakse järgmise 
osaistungjärgu päevakorra projekti, kus 
nähakse ette selle käsitlemine arutelu ja 
hääletusega, ning president määrab 
muudatusettepanekute esitamise tähtaja, 
kui
– seda taotleb 48 tunni jooksul pärast 
otsuse teatavakstegemist neljandik 
kõikidest parlamendiliikmetest, kes 
esindavad vähemalt kahte fraktsiooni, 
või vähemalt kaks fraktsiooni, kes 
esindavad neljandikku kõikidest 
parlamendiliikmetest, või
– nii otsustab esimeeste konverents oma 
järgmisel korralisel koosolekul pärast 
otsuse teatavakstegemist.
Muudel juhtudel loetakse otsus 
läbirääkimiste alustamise kohta 
vastuvõetuks. 
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Selgitus

Artiklis 70a käsitletakse erandlikku juhtumit. Üldjuhul peaksid komisjonid läbirääkimisi 
alustama pärast seda, kui komisjon või täiskogu on raporti vastu võtnud. Kui seda ei toimu, 
võiks täiskogu rolli tugevdada nii, et täiskogu saaks mandaadi andmisest keelduda või seda 
muuta, kusjuures see mandaat võib üldjuhul olla muudatusettepanekute kogum; mandaat võib 
– erandjuhul – olla ka selgelt määratletud eesmärkide, prioriteetide või suundumuste kogum, 
kui komisjon toob välja põhjused. Niisuguste otsuste läbipaistvus tagatakse ka kohustusega 
need tõlkida, laiali jagada ja teatavaks teha. Kui otsusele ei ole vastuväiteid, loetakse see 
vastuvõetuks. Kui aga üks neljandik parlamendiliikmetest, kes esindavad vähemalt kahte 
fraktsiooni, või kaks fraktsiooni, kes esindavad neljandikku kõikidest parlamendiliikmetest, 
seda nõuab või kui esimeeste konverents nii otsustab, võetakse arutuelu ja hääletus seoses 
otsust puudutavate muudatusettepanekutega järgmise osaistungjärgu päevakorda.


