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Põhiseaduskomisjoni esimehe Carlo Casini XXXX 2012. aasta kiri Euroopa Parlamendi 
presidendile Martin Schulzile

tõlge

Teema: Kodukorra artikli 117 lõike 3 tõlgendamine

Austatud härra president

Väliskomisjoni esimees esitas vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 1 taotluse vaadata läbi artikli 
117 lõige 3, mis käsitleb kirjalikult vastatavaid küsimusi. Need on küsimused, mille 
parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Komisjonile või 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.

Kirjalikult vastatavatele küsimustele tuleb vastata kuue nädala jooksul (prioriteetsetele 
küsimustele kolme nädala jooksul). Kui sellest tähtajast kinni ei peeta, võib küsimuse esitaja 
taotleda küsimuse võtmist vastutava komisjoni järgmise koosoleku päevakorda. Väliskomisjon 
taotleb kodukorra muutmist, kuna on oht, et komisjonide esimeestel tekib kohustus lisada 
automaatselt päevakorda kõik esitatud küsimused, sõltumata nende kiireloomulisusest või sisust. 
See võib oluliselt vähendada teiste päevakorrapunktide arutamiseks jäävat aega ja muuta 
komisjonide töökorraldust. 

Artikli 117 lõikes 3 on sätestatud: „Kui küsimusele ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vastatud, 
võetakse see esitaja taotlusel vastutava komisjoni järgmise koosoleku päevakorda. Artiklit 1161

kohaldatakse vajalike muudatustega.”

Põhiseaduskomisjon kaalus kaht võimalust: kodukorda kas tõlgendada või muuta. Liikmed 
otsustasid lõpuks, et kodukorra tõlgendus võimaldab olukorda piisavalt selgitada.

Tegelikult annab parlamendikomisjoni esimehele päevakorra projekti üle otsustamise õiguse 
kodukorra artikli 193 lõike 1 tõlgendus. Artikli 193 lõikes 1 on sätestatud, et „komisjonide 
koosolekud toimuvad komisjoni esimehe kutsel või parlamendi presidendi nõudel”. Kui esimehel 
on õigus kutsuda kokku koosolek, peab tal olema ka õigus otsustada koosoleku teema ehk 
päevakorra projekti üle. 

Toonitada tuleks, et komisjoni esimehe õigus koostada päevakorra projekt ei välista artikli 117 
lõikes 3 sätestatud kohustust lisada kirjalikult vastatav küsimus päevakorra projekti. Seega on 
esimehel kohustus lisada selline küsimus päevakorra projekti. See aga ei piira millegagi esimehe 
kaalutlusõigust, mille kohaselt ta võib poliitilisi prioriteete arvesse võttes esitada ettepaneku 
koosoleku tööplaani ja menetlusliku korralduse kohta (nt aruteluta menetlus ja vajadusel 
jätkutegevust puudutava otsuse tegemine). 

Esimehe koostatud kavandatud päevakord tuleb loomulikult esitada koosoleku alguses komisjonile 
kinnitamiseks. Sarnaselt kodukorra artiklile 177, mis käsitleb arutelu ja hääletuse edasilükkamist, 

                                               
1 Artikkel 116 puudutab nõukogu ja komisjoni infotundi täiskogu istungi ajal.
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võib parlamendiliige teha samuti ettepaneku mõne päevakorrapunkti arutamise edasi lükkamiseks 
(sellest kavatsusest tuleb teatada vähemalt 24 tundi ette). Ka see taotlus tuleb esitada komisjonile 
kinnitamiseks. 

Lõpuks võttis põhiseaduskomisjon ... poolthääle, ... vastuhääle ja ... erapooletuga vastu1 järgmise 
tõlgenduse kodukorra artikli 117 lõike 3 kohta: 

„Kuna parlamendikomisjoni esimehel on artikli 193 lõike 1 kohaselt volitused kutsuda kokku 
komisjoni koosolek, peab ta töö nõuetekohase korraldamise huvides tegema otsuse tema poolt 
kokku kutsutud koosoleku päevakorra projekti kohta. See õigus ei välista artikli 117 lõike 3 kohast 
kohustust lisada kirjalikult vastatav küsimus koostaja taotlusel komisjoni järgmise koosoleku 
päevakorra projekti. Esimehel on aga kaalutlusõigus, mille kohaselt ta võib poliitilisi prioriteete 
arvesse võttes esitada ettepaneku koosoleku tööplaani ja menetlusliku korralduse kohta (näiteks 
aruteluta menetlus ja vajaduse korral jätkutegevust puudutava otsuse tegemine või, kui see on 
asjakohane, soovitus lükata selle päevakorrapunkti arutamine edasi järgmisele koosolekule).”

(viisakusväljend ja allkiri)

                                               
1 Hääletamisel osalesid järgmised parlamendiliikmed:


