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Selles dokumendis käsitletakse viisi, kuidas Euroopa Parlament annab oma nõusoleku nendes 
menetlustes, kus seda aluslepingutega nõutakse (nõusolekumenetlus).

1) Nõusolekumenetlus kehtestati 1986. aastal ühtse Euroopa aktiga kahes valdkonnas: 
assotsieerimislepingud ja ühinemist käsitlevad lepingud. Kõikides järgnevates aluslepingute 
muudatustes on menetluse kohaldamisala laiendatud. Lissaboni lepingu järgselt kujutab see 
endast seadusandlikku erimenetlust Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 289 lõike 2 
tähenduses.

Nõusolekumenetluse kohaldamise valdkonnad on aluslepingutes põhjalikult ära toodud. 
Peamised valdkonnad on:

– lepingud, mis loovad teatud institutsioonilisi raamistikke, liidu eelarvele olulist mõju 
avaldavad lepingud ning lepingud, mis hõlmavad valdkondi, mille suhtes kohaldatakse kas 
seadusandlikku tavamenetlust või seadusandlikku erimenetlust, mille puhul on nõutav 
Euroopa Parlamendi nõusolek1;

– ühinemist käsitlevad lepingud2; 
– paindlikkuse klausli kohaldamine3;
– tõhustatud koostöö sisseseadmine4; 
– liidu ühinemine inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga5; 
– mitmeaastase finantsraamistiku kehtestamine6;
– Euroopa Parlamendi liikmete valimise ühtne menetlus7;
– Euroopa Parlamendi koosseis8; 
– ELi kodanike õiguste suurendamine9; 
– nõukogu ja Euroopa Ülemkogu poolt võetavad otsused liidu väärtuste olulise ja jätkuva 

rikkumise esinemise kohta10;
– liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed11. 

2) Parlamendi kodukorras vastavad need juhud üldeeskirjale (artikkel 81) ja mitmele 
konkreetsele eeskirjale, milles kehtestatakse juhtumipõhised sätted erisätetena, viidates muul 
juhul üldeeskirjale artiklis 81. Need konkreetsed eeskirjad on järgmised: artikkel 90 –
rahvusvahelised lepingud, artikkel 74c – ühinemislepingud, artikkel 74g –
liikmesriikidevaheline tõhustatud koostöö, artikkel 74f – parlamendi koosseis, ja artikkel 74e 
– aluspõhimõtete rikkumine liikmesriigi poolt. 

                                               
1 ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkt a
2 Euroopa Liidu lepingu artikkel 49
3 ELi toimimise lepingu artikkel 352
4 ELi toimimise lepingu artikli 329 lõige 1
5 ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkt a
6 ELi toimimise lepingu artikli 312 lõige 2
7 ELi toimimise lepingu artikli 223 lõike 1 teine lõik
8 Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõike 2 teine lõik
9 ELi toimimise lepingu artikli 25 teine lõik
10 Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiked 1 ja 2
11 ELi toimimise lepingu artikli 311 lõige 4
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Käesoleva töödokumendi jaoks kõige olulisem artikkel, üldeeskirja artikkel 81, kõlab 
järgmiselt: 

„Artikli 81 lõiked 1 ja 3

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

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.

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.”

Artiklis 81 ei täpsustata, mis kujul komisjon oma soovituse annab. Tavaliselt antakse see 
seadusandliku resolutsiooni kujul, milles parlament annab oma nõusoleku kõnealusele aktile 
või lükkab selle tagasi. Kui aluslepingutes ei sätestata teisiti, on parlamendi nõusolekuks vaja 
antud häälte enamust1. Mõnel juhul on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus, nagu 
näiteks uue liikmesriigi ühinemisel või valimismenetluse puhul2. 

3) Komisjonide esimeeste konverentsi esimees Klaus-Heiner Lehne juhtis oma 9. detsembri 
2011. aasta kirjas tähelepanu asjaolule, et parlamendikomisjonid kasutavad väga erinevaid 
nõusolekumenetlusega seotud tavasid3. Ta palus komisjonide esimeeste nimel 
põhiseaduskomisjonil vaadata läbi parlamendi kodukorra asjakohased artiklid, et muuta 
nõusolekumenetlust selgemaks, läbipaistvamaks ja võimaluse korral tõhusamaks. Kõnealuses 
kirjas esitati ka neli küsimust, mida põhiseaduskomisjon peab arvesse võtma. Need saab 
komisjoni aruteluks võtta kokku järgmises kolmes olulises küsimuses:

– Kas soovituse projektis ja selles soovituses, mille vastutav komisjon annab täiskogule, on 
põhjendused lubatud?

– Kas soovituse projekti arutelul komisjonis ja soovituse arutelul täiskogul on 
muudatusettepanekud lubatud? Kui jah, siis millisele teksti osale?

– Kas soovituse otsust sisaldava lõike kohta korraldataval hääletusel saadud negatiivne 
tulemus tähendab positiivset hääletustulemust vastupidise otsuse jaoks?

                                               
1 ELi toimimise lepingu artikkel 231
2 Artikli 81 lõike 1 teine lõik
3 Vt kiri, mis tehnilistel põhjustel jaotatakse eraldi, ja liidu sisepoliitika peadirektoraadi õigusloome 
koordineerimise üksuse lävi viidud uuringut, mis jaotati parlamendiliikmetele 29. mail 2012.
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Põhjendused

Siiani on põhjendusi, mis moodustavad osa soovitusest, mille vastutav komisjon annab 
täiskogule, peetud lubamatuks, välja arvatud juhul, kui nad on seotud faktide või tekstidega ja 
võrduvad seega volitustega1.

Seda tava põhjendatakse väitega, et kui otsustega, mida parlament peab tegema (jaatav või 
eitav), kaasneksid põhjendused, muutuksid otsused vähem selgeks ja vähem kaalukaks. Veel 
ühes selle seisukoha põhjenduses väidetakse, et komisjoni ettepanekut käsitlevas 
seadusandlikus raportis sisalduvas seadusandlikus resolutsioonis ei tohi samuti põhjendusi 
olla (artikli 55 lõige 2). Õigusakti või lepingu ettepaneku kohta võib enne selle vastuvõtmist 
või sõlmimist teha poliitilisi märkuseid ja nõudmisi vaheraportis vastavalt artikli 81 lõikele 3 
ja artikli 90 lõikele 4.

Vastasseisukoha järgi on poliitilistest vaatevinklist soovitav ja võib-olla vajalikki, et 
parlament esitaks oma otsuse põhjendused. Väidetavalt saaks põhjendusi kasutada 
fraktsioonide vahel kompromissi saavutamiseks, mis võimaldaks parlamendil võtta vastu 
selgemat poolt- või vastuotsust kõnealuse õigusakti kohta. 

Muudatusettepanekud

Kuna põhjendusi täiskogul ei lubata, ei teki ka küsimust muudatusettepanekute kohta. Põhjus 
seisneb artikli 81 sõnastuses: „Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on … lepingu alusel 
vajalik parlamendi nõusolek, toimub parlamendis üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada.”2 Seda sätet kohaldatakse ilma igasuguse kahtluseta õigusakti enda teksti kohta. 
Rahvusvahelisi lepinguid käsitlev erisäte annab järgmise selgituse: 

„Artikli 90 lõige 7

7. Parlament esitab arvamuse või annab nõusoleku Euroopa Liidu sõlmitava rahvusvahelise 
lepingu või finantsprotokolli sõlmimise, pikendamise või muutmise kohta ühel hääletusel 
antud häälte enamusega. Lepingu või protokolli teksti kohta ei saa esitada 
muudatusettepanekuid.”

Õigusakti teksti väljajätmise eesmärk on tagada, et parlamendi otsus oleks ühemõtteline ja 
tingimusteta, kuna sellel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Rahvusvaheliste lepingute 
puhul on lisapõhjus selles, et läbirääkimistel kokku lepitud lepingut ei saa ühepoolselt muuta. 
Sama arutluskäik ei kehti aga soovituse projekti võimalike osade kohta, nagu volitused, 
põhjendused või otsust sisaldav lõige. Mis puutub viimatinimetatud osa, siis 
muudatusettepanekute esitamise võimalus on oluline, et vältida mitmetimõistmist selles, mis 
on parlamendi täpne seisukoht (vt allpool punkt „Hääletamine”).

                                               
1 Siinkohal tuleb märkida, et praegu parlamendi poolt kasutatavas asjakohases tekstimudelis ei ole põhjendusi 
üldse ette nähtud. 
2 Artikli 81 lõike 1 teine lõik 
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Hääletamine

Muudatusettepanekud soovituse projekti või soovituse muude osade kui otsust sisaldava lõike 
kohta ei tekita erilist probleemi selles ulatuses, milles nad lubatud on. Neid võib panna 
hääletusele vastavuses üldsätetega (artiklid 156–162). Juhul kui otsus, mis on esitatud 
komisjonis arutlusel olevas soovituse projektis või täiskogul arutlusel olevas soovituses ei saa 
nõutud häälteenamust, ja kui vastupidise seisukoha kohta ei ole muudatusettepanekut esitatud 
või kui ka see ei saa nõutud häälteenamust, tekib küsimus, kuidas hääletustulemust mõista. 
Kas seda tuleks käsitada lihtsalt otsusena lükata tagasi soovituse projekt või soovitus, sest 
vastavalt komisjon või täiskogu ei ole otsust vastu võtnud, või otsusena võtta vastu 
ettepanekus esitatule vastupidine otsus? Viimatimainitud variant tähendaks, et kui on tehtud 
ettepanek võtta kõnealune õigusakt vastu, ja see ettepanek ei saa häälteenamust, loetakse 
õigusakt tagasilükatuks, ja vastupidi – kui ettepanek tagasi lükata ei saa häälteenamust, 
loetakse õigusakt vastuvõetuks1.

Seda tava kasutati täiskogul ja seda on põhjendatud artikli 90 lõikes 9: „Kui parlament ei anna 
rahvusvahelisele lepingule nõusolekut, annab president nõukogule teada, et vastavat lepingut 
ei saa sõlmida.” Alates võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) üle toimunud hääletusest 
4. juulil 2012 on parlamendil tavaks hääletada nõusoleku andmise üle, olenemata komisjoni 
soovitusest. Kui nõusolek ei saa häälteenamust, loetakse õigusakt tagasilükatuks.

Selle küsimuse lahendamisel tuleb võtta arvesse kahte aspekti. Esiteks, pidades silmas 
parlamendi nõusoleku kui seadusandliku menetluse ühe etapi tähtsust, võib väita, et 
nõusoleku andmine peaks olema positiivne seisukohavõtt, mitte parlamendi tagasilükkava 
otsuse tulem. Teiseks – parlamendiliikmetel võib olla mitmesuguseid põhjuseid hääletada 
nõusoleku või tagasilükkamise vastu, ning parlamendiliikmed võivad antud juhul olla 
seisukohal, et otsust ei tohiks veel ühe või teise kasuks vastu võtta.

Viimatinimetatud arutlusviisi valimise korral peab kodukorras olema sätestatud vastav 
toimimisviis. Komisjoni tasandil võiks teha ettekirjutuse, et sellistel puhkudel pannakse 
hääletusele raportööri ettepanekus sisalduvale otsusele vastupidine otsus (kui ei ole esitatud
vastavasisulist muudatusettepanekut). Kui ka see alternatiiv ei saa häälteenamust (see on 
rohkem teoreetiline võimalus), edastatakse küsimus ilma soovituseta otse täiskogule 
hääletamiseks. Täiskogu tasandil võib lahendus seisneda küsimuse komisjonile 
tagasisaatmises ilma vastavasisulise taotluseta.

Vaatamata sellele, millised on vastused eespool sõnastatud küsimustele, tuleb ilmselt muuta 
asjakohaseid kodukorra artikleid, et tagada selgus ja ühtlustada komisjonides kasutavaid 
erinevaid tavasid.

                                               
1 Vt nt artikli 210 lõige 3 Euroopa tasandi erakondade kohta ja artikli 7 lõike 8 viies lõik.


