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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Õiguskomisjoni esimehe Klaus-Heiner Lehne 22. jaanuari 2014. aasta kiri põhiseaduskomisjoni 
esimees Carlo Casinile 

tõlge

Teema: Arvamus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 90 lõike 5 
muudatusettepaneku kohta

Austatud esimees

Põhiseaduskomisjoni esimees palus 27. novembri 2013. aasta kirjas1 õiguskomisjonil esitada 
arvamus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 90 lõike 5 muudatusettepaneku kohta. Ajapiirangute 
tõttu esitatakse arvamus kirja kujul.

Õiguskomisjon arutas küsimust oma 21. jaanuari koosolekul ja võttis alljärgneva arvamuse vastu 
ühehäälselt 22 poolhäälega2.

I. Muudatusettepanek kodukorra artikli 90 lõike 5 praeguse teksti muutmiseks

Kodukorra artikli 90 lõike 5 muutmise mõte sai alguse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 
esimehe 13. veebruari 2013. aasta kirjast põhiseaduskomisjoni esimehele3, sest rahvusvahelise 
kaubanduse komisjon oli märganud lahknevust kodukorra artikli 90 lõike 5 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 218 lõike 5 vahel.

Kodukorra artikli 90 lõike 5, mis on osa rahvusvaheliste lepingute sõlmimise sätetest, sõnastus on 
järgmine:

5. Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne kokkuleppe allakirjutamist esitatakse parlamendile 
arvamuse või nõusoleku saamiseks lepingu eelnõu. Nõusolekumenetluse puhul kohaldatakse 
artiklit 81.

ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 5 on järgmine:

5. Läbirääkija ettepaneku põhjal võtab nõukogu vastu otsuse, millega antakse luba lepingule 
alla kirjutada ja vajaduse korral seda enne jõustumist ajutiselt kohaldada.

                                               
1 D(2013)59655.
2 Hääletuse ajal kohalviibinud liikmed: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Franēoise Castex, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner 
Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istśriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészįros, Angelika 
Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel 
Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
3 D(2013)5817.
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Selles lõikes ei viidata Euroopa Parlamendi kaasamisele. Euroopa Parlamendi arvamusele ja 
parlamendiga konsulteerimisele viidatakse aga lõikes 6, mis käsitleb otsust lepingu sõlmimise kohta.

Võttes arvesse, et aluslepingute sätted on kodukorra aluseks1, teeb õiguskomisjon ettepaneku, et 
kodukorra artikli 90 lõige 5 sõnastataks ümber järgmiselt, et viia ta kooskõlla aluslepingutega:

5. Pärast läbirääkimiste lõppu esitatakse parlamendile arvamuse või nõusoleku saamiseks 
lepingu sõlmimise otsuse eelnõu. Nõusolekumenetluse puhul kohaldatakse artiklit 81.

II. Rahvusvaheliste lepingute parlamentaarse kontrolli tagamine ajutise kohaldamise ja 
segalepingute puhul

Rahvusvaheliste lepingute sõlmimisega seotud Euroopa Parlamendi nõusoleku (või temaga 
konsulteerimise) küsimus on siiski keerulisem. Rahvusvahelise kaubanduse komisjon märgib, et 
isegi juhul, kui eeldatakse, et parlamendi nõusoleku saamine (või temaga konsulteerimine) toimub 
lepingu sõlmimise ajal, st pärast allkirjastamist, tekivad kahel juhul demokraatliku õiguspärasuse 
probleemid (need võivad tekkida ka üheaegselt):

1. rahvusvaheline leping allkirjastatakse ja seda kohaldatakse ajutiselt vastavalt artikli 218 lõikele 5, 
kuid parlamendi nõusolekut ei küsita (või temaga ei konsulteerita) mõistliku aja jooksul;

2. rahvusvaheline leping on segaleping, st selle peavad allkirjastama nii liit kui liikmesriigid, sest 
lepinguga hõlmatakse nii liidu ainuvälispädevusse kuuluvaid valdkondi kui liikmesriikide pädevusse 
kuuluvaid valdkondi, ja parlamendi nõusolekut ei küsita (või temaga ei konsulteerita) enne, kui 
enamik liikmesriike või kõik liikmesriigid on viinud lõpule oma sisemised ratifitseerimismenetlused.

Esimesel juhul tekib demokraatliku õiguspärasuse probleem, kui rahvusvahelist lepingut 
kohaldatakse ajutiselt pikema aja vältel ilma parlamendi nõusolekuta. Teisel juhul on probleem 
selles, et Euroopa Parlamendi seisukoha mõju väheneb, sest riiklikud institutsioonid saavad oma 
seisukoha esimesena välja öelda. See on eriline probleem, sest segalepingutega hõlmatakse üldiselt 
peamiselt valdkondi, milles Euroopa Liidul on ainuvälispädevus, ja ainult piiratud määral valdkondi, 
milles liikmesriikidel on kõrvalpädevus.

a) Ajutine kohaldamine

Komisjon soovib sellega seoses juhtida tähelepanu 23. mai 1969. aasta rahvusvaheliste lepingute 
õiguse Viini konventsiooni2 artikli 25 lõikele 2, mis on järgmine:

2. Kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti või kui läbirääkimistel osalenud riigid ei ole kokku 
leppinud teisiti, lõpetatakse lepingu või selle osa ajutine kohaldamine riigi suhtes siis, kui see 
riik teatab teistele riikidele, kelle vahel lepingut ajutiselt kohaldatakse, oma kavatsusest mitte 

                                               
1 Euroopa Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta otsus kohtuasjas: Alfonso Luigi Marra v. Eduardo De Gregorio ja Antonio 
Clemente, liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07, punkt 39.
2 Ühendatud Rahvaste Organisatsioon, rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon, 23. mai 1969, United 
Nations Treaty Series, 1155. kd., lk 331.
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saada lepingu osalisriigiks. 

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõigetele 5 ja 6 võib nõukogu tõesti võtta vastu otsuse 
ajutiselt kohaldada rahvusvahelist lepingut enne, kui parlament on oma nõusoleku andnud. Kui aga 
lugeda neid lõikeid koos Viini konventsiooni artikli 25 lõikega 2, saab selgeks, et ajutine 
kohaldamine ei või jätkuda pärast seda, kui Euroopa Parlament on väljendanud oma vastuseisu 
rahvusvahelisele lepingule, sest rahvusvahelise õiguse kohaselt tuleb seda vastuseisu käsitleda kui 
Euroopa Liidu kavatsust mitte saada lepingu osaliseks1.

Parlamendi rolli kaitsmiseks menetluses oleks arukas lisada kodukorra artiklisse 90 säte, millega 
tagataks, et parlament võtab seisukoha iga rahvusvahelise lepingu suhtes, mida kohaldatakse 
ajutiselt, kuid mille kohta ei ole teatud aja jooksul nõusolekut küsitud (või mille kohta ei ole 
konsulteeritud). Selle ajavahemiku pikkuse üle võib arutleda, kuid meie komisjoni ettepaneku 
kohaselt oleks kohane aeg üks aasta.

Kodukorra artikli uus, seda põhimõtet rakendav lõige võiks olla järgmine:

Juhul kui ühe aasta jooksul pärast seda, kui nõukogu on võtnud vastu otsuse vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 5 allkirjastada rahvusvaheline leping ja seda 
ajutiselt kohaldada, ei ole nõukogu vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 
küsinud Euroopa Parlamendi nõusolekut ega temaga konsulteeritud, esitab Euroopa 
Parlament omal algatusel vastutava komisjoni raporti alusel kõnealuse lepingu kohta 
seisukoha.

See lahendus lõpetaks nende lepingute ajutise kohaldamise, mida parlament ei kavatse heaks kiita, ja 
vähendaks viivitust parlamendi kaasamisel.

b) Segalepingud

Selleks et kaitsta parlamendi seisukohta segalepingute puhul ja võttes arvesse, et enamikul juhtudel 
käsitlevad segalepingud küsimusi, mis on eelkõige Euroopa Liidu pädevuses ja kus liikmesriikidel 
on üksnes kõrvalpädevus, tuleks kodukorda lisada samalaadne säte, mida saaks sellistel juhtudel 
kohaldada. Niisugune säte tagaks, et Euroopa Parlament ei oleks rahvusvaheliste segalepingute 
heakskiitmisel järjekorras viimane.

Kodukorra artikli uus, seda põhimõtet rakendav lõige võiks olla järgmine:

Juhul kui ühe aasta jooksul pärast seda, kui nõukogu on võtnud vastu otsuse vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 5 allkirjastada rahvusvaheline leping, mille 
osalised on ka liikmesriigid, ei ole nõukogu vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 
lõikele 6 küsinud Euroopa Parlamendi nõusolekut ega temaga konsulteeritud, esitab 
Euroopa Parlament omal algatusel vastutava komisjoni raporti alusel kõnealuse lepingu 
kohta seisukoha.

                                               
1 Näiteks võltsimisvastase kaubandusleping u juhtum (võltsimisvastane kaubandusleping Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, 
Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel).
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See lahendus ergutaks nõukogu kaasama parlamenti menetluse varasemas etapis, mis oleks kohane 
enamiku segalepingute puhul.

***

Loodan, et käesolevast arvamusest ja eelkõige kodukorra muudatusettepanekutest on Teie 
komisjonile abi kodukorra artikli 90 lõike 5 võimaliku muutmise kaalumisel.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne


