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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmise 
kohta
(2013/2259(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse väliskomisjoni esimehe 29. jaanuari 2013. aasta kirja ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni esimehe 13. veebruari 2013. aasta kirja põhiseaduskomisjoni 
esimehele,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2014),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule 
ja komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 90 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Parlament võib igal hetkel läbirääkimiste 
jooksul võtta vastutava komisjoni raporti 
alusel ja pärast kõigi artikli 121 alusel 
esitatud asjakohaste ettepanekute 
läbivaatamist vastu soovitusi ning taotleda, 
et neid võetaks enne arutatava lepingu 
sõlmimist arvesse.

4. Parlament võib igal hetkel läbirääkimiste 
jooksul ja pärast läbirääkimiste lõppemist 
kuni lepingu sõlmimiseni võtta vastutava 
komisjoni raporti alusel ja pärast kõigi 
artikli 121 alusel esitatud asjakohaste 
ettepanekute läbivaatamist vastu soovitusi 
ning taotleda, et neid võetaks enne 
arutatava lepingu sõlmimist arvesse. Mõne 
muu komisjoni võimaliku kaasamise 
suhtes kohaldatakse artikli 49 lõiget 1 
ning artikleid 50 ja 51.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 90 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

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

5. Kui nõukogu taotleb Euroopa 
Parlamendi nõusolekut või arvamust, siis 
saadab parlamendi president need edasi 
vastutavale komisjonile arutamiseks 
kooskõlas kodukorra artikliga 81 ja artikli 
43 lõikega 1.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 90 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6. Enne nõusoleku andmise hääletust 
võivad vastutav komisjon, fraktsioon või 
vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest 
teha ettepaneku, et parlament küsiks 
Euroopa Liidu Kohtu arvamust 
rahvusvahelise lepingu kooskõla kohta 
aluslepingutega. Kui parlament kiidab 
sellise ettepaneku heaks, lükatakse 
nõusoleku andmise hääletus edasi, kuni 
kohus on arvamuse esitanud.

6. Enne hääletust võivad vastutav 
komisjon, fraktsioon või vähemalt 
kümnendik parlamendiliikmetest teha 
ettepaneku, et parlament paluks Euroopa 
Kohtu arvamust rahvusvahelise lepingu 
kooskõla kohta aluslepingutega. Kui 
parlament sellise ettepaneku heaks kiidab, 
lükatakse hääletus edasi, kuni Euroopa 
Kohus on oma arvamuse esitanud.

Or. en
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SELETUSKIRI

Arvamused rahvusvaheliste lepingute läbivaatamise raames (muudatusettepanek 1 
kodukorra artikli 90 lõike 4 kohta)

Väliskomisjoni esimees Brok juhtis oma 29. jaanuari 2013. aasta kirjas tähelepanu asjaolule, 
et kodukord ei võimalda praegu teistel komisjonidel esitada arvamust rahvusvaheliste 
lepingutega seotud resolutsioonide kohta, ehkki suure hulga igakülgsete kokkulepete tõttu, 
millel on oluline väliskaubanduse aspekt, on äärmiselt vajalik rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni panus parlamendi seisukoha kujundamisesse. Esimees osutas samuti Euroopa 
Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu avaldusi käsitleva artikli 110 lõikele 2, milles ei 
nähta ette sellist võimalust, sest selles osutatakse parlamendikomisjoni, fraktsiooni või 
vähemalt 40 parlamendiliikme resolutsioonile, mille kohta teised komisjonid ei saa arvamust 
esitada. Rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 lõige 4 ei sobi samuti selleks otstarbeks, 
sest selles viidatakse peetavatele läbirääkimistele, mis tähendab, et pärast läbirääkimiste 
lõpetamist ei ole võimalik sellele sättele tuginedes raportit esitada. Nõusolekumentetlust 
käsitleva artikli 81 lõikest 3 ei oleks samuti abi, sest seda võib kasutada üksnes juhul, kui 
arutatakse nõukogu ettepanekut ja mitte rahvusvahelise lepingu kavandatavat sõlmimist. 
Seepärast palus hr Brok arutada võimalust muuta kodukorra artikli 110 lõiget 2, et ka teised 
komisjonid saaksid arvamuse esitada.

Põhiseaduskomisjon tuli küsimuse läbivaatamise käigus järeldusele, et rahvusvaheliste 
lepingute läbivaatamise raames oleks võimalik esitada arvamusi, kui lihtsalt muudetakse 
kodukorra artikli 90 lõiget 4, nagu see on esitatud muudatusettepanekus 1. Kui laiendatakse 
nimetatud sätte kohaldamise ulatust läbirääkimiste endi toimumise ajast kuni kogu protsessi 
lõpuni, s.t läbirääkimiste algusest (enne läbirääkimiste algust kohaldatakse kodukorra artikli 
90 lõikeid 1–3) kuni lepingu sõlmimiseni, võiks parlament sekkuda igal hetkel, et selgitada 
oma seisukohta temalt taotletud nõusoleku andmise raames. Teisi komisjone võiks ühtlasi 
kaasata arvamuse esitava komisjonina või kaasatud komisjonidena artiklis 50 või 51 
sätestatud viisil. Artikli 110 lõige 2 soovitatakse muutmata jätta.

Rahvusvahelistele lepingutele parlamendi nõusoleku andmise aeg, rahvusvahelise 
lepingu ajutine kohaldamine ja ratifitseerimine liikmesriikide poolt (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 218 (lõiked 5 ja 6), muudatusettepanek 2)

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Moreira palus oma 13. veebruari 2013. aasta 
kirjas põhiseaduskomisjonil vaadata läbi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 
90 lõike 5 seoses selle kooskõlaga Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Praegu nähakse 
artiklis ette järgmist: „Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne kokkuleppe allakirjutamist 
esitatakse parlamendile arvamuse või nõusoleku saamiseks lepingu eelnõu.”. Samas on ELi 
toimimise lepingu artikli 218 lõikes 6 sätestatud järgmist: „Nõukogu võtab läbirääkija 
ettepaneku põhjal vastu otsuse lepingu sõlmimise kohta ... pärast Euroopa Parlamendilt 
nõusoleku saamist järgmistel juhtudel: ...”. Seega ei sätestata aluslepingus selge sõnaga
nõukogule kohustust taotleda Euroopa Parlamendi nõusolekut veel enne seda, kui ta annab
komisjonile loa kirjutada sellele ELi nimel alla. 
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Hr Moreira juhtis samuti tähelepanu asjaolule, et on olnud juhtumeid, kui kaubanduslepingute 
sätteid on ajutiselt kohaldatud enne Euroopa Parlamendilt ametlikult nõusoleku taotlemist. 
Siinkohal kerkib küsimus, kas see on juriidiliselt korrektne või kas nõukogul tuleb oodata, 
kuni parlament on kokkuleppe heaks kiitnud.

Lõpuks osutab hr Moreira hr Broki 29. jaanuari 2013. kirjale ning juhib tähelepanu asjaolule, 
et on olnud juhtumeid, kui kolmandate riikide ja liidu vahelistele ning kolmandate riikide ja 
liikmesriikide vahelistele samal ajal sõlmitavatele kokkulepetele kirjutatakse alla, kuid 
nõukogu otsustab neid parlamendile nõusoleku saamiseks mitte esitada enne, kui 
liikmesriikide ratifitseerimisprotsess on juba peaaegu lõpetatud. Ka siin kerkib küsimus, kas 
selline toimimisviis on kooskõlas liidu õigusega.

Komisjon palus õigusteenistuselt arvamust1.

Esimeses küsimuses, s.t rahvusvahelistele lepingutele nõusoleku andmises, tehti arvamuses 
järeldus, et ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikega 6 ei panda nõukogule õiguslikku 
kohustust taotleda Euroopa Parlamendi nõusolekut enne kokkuleppele allakirjutamiseks loa 
andmist. Selle peamine põhjus on asjaolu, et ELi toimimise lepingu artiklis 218 nähakse ette 
menetlus, millel on kaks eraldiseisvat etappi: lepingule allakirjutamine ja selle sõlmimine, mis 
tähendab, et nõukogu võib teha allakirjutamise otsuse lepingu sõlmimise otsusest olenemata 
ja neid kahte etappi omavahel sidumata.

Teises küsimuses ehk lepingute ajutise kohaldamise osas järeldatakse arvamuses, et nõukogu 
võib anda loa lepingu ajutiseks kohaldamiseks mis tahes ajal pärast seda, kui läbirääkija on 
teinud selleks ettepaneku. ELi toimimise lepingu artikliga 218 ei kohustata nõukogu võtma 
vastu otsust alles siis, kui parlament on andnud oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks. See ei 
takista Euroopa Parlamenti menetluse igas järgus tegemast poliitilist avaldust soovituse 
vormis, mis võetakse vastu kodukorra artikli 90 lõike 4 kohaselt, mida on muudetud 
muudatusettepanekuga 1, ning andma teada, et ajutine kohaldamine ei ole asjakohane, sest 
parlament ei ole nõusoleku andmises kindel või on isegi võimalik lepingu tagasilükkamine. 
Sellest olenemata tuletatakse kodukorra artiklis 91 meelde komisjoni kohustust teavitada, mis 
on sätestatud aluslepingutes (ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 10) ja mille ta on endale 
võtnud raamlepinguga, nimelt teavitada „parlamenti võimalikult vara, millal ta kavatseb teha 
nõukogule ettepaneku lepingu esialgse kohaldamise kohta ning selle põhjustest, välja arvatud 
juhul, kui kiireloomulistel põhjustel ei ole see võimalik.” (punkt 23 ja 3. lisa punkt 7). Neid 
kohustusi arvesse võttes kehtestatakse kodukorra artiklis 91 täiskogu erimenetlus.

Kolmandas küsimuses ehk segalepingu allakirjutamise aja osas tõdetakse arvamuses, et 
nõukogul on lubatud taotleda parlamendi nõusolekut enne seda, kui kokkulepe saadetakse 
liikmesriikidele ratifitseerimiseks vastavalt oma riigis kehtivale korrale, või sellega samal 
ajal. Nõukogu võib samuti oodata, kuni need menetlused on lõpetatud ühes või mitmes 
asjaomases liikmesriigis või kõigis asjaomastes liikmesriikides. Peamine argument siinjuures 
on asjaolu, et liidu ja liikmesriikide vahelise rahvusvahelise lepingu sõlmimise menetlused ei 
ole omavahelises sõltuvuses. Seega võib nõukogu valida parlamendilt nõusoleku küsimise aja, 
kui see on poliitilistel kaalutlustel sobiv. 

                                               
1 SJ-0431/13, 8. august 2013
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Komisjon vaatas läbi õigusliku arvamuse ja nõustus järeldustega. Esimene järeldus teeb 
kodukorra artikli 90 lõike 5 (muudatusettepanek 2) muutmise vältimatult vajalikuks, sest 
Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt ei ole Euroopa Parlamendi kodukorraga võimalik anda 
parlamendile volitusi, mida ei ole selge sõnaga ette nähtud õigusmeetme või esmase 
õigusega1, mistõttu parlament ei saa oma kodukorraga kohustada nõukogu kasutama 
menetlust, mis ei ole sätestatud ELi toimimise lepingu artikliga 218.

Teises ja kolmandas küsimuses oli komisjon seisukohal, et artikli 90 muutmine ega ametlik 
tõlgendus ei ole vajalik, sest mõlemad järeldused tulenevad suuremal või vähemal määral 
allakirjutamise aega käsitlevast järeldusest. Nagu eespool mainitud, annab 
muudatusettepanekuga 1 muudetud kodukorra artikli 90 lõige 4 mõlemal juhul parlamendile 
kogu lepingu sõlmimise menetlemise vältel võimaluse avaldada oma seisukohta soovituse 
vormis, mis põhineb vastutava komisjoni raportil.

Euroopa Kohtu arvamused (kodukorra artikli 90 lõige 6, muudatusettepanek 3)

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja väliskomisjoni taotlusel toimunud kodukorra artikli 
90 läbivaatamise käigus selgus, et artikli 90 lõiget 6 on vaja muuta. Selle sättega tõepoolest 
piiratakse parlamendi võimalust paluda Euroopa Kohtu arvamust rahvusvahelise lepingu 
aluslepingutele vastavuse kohta, sest see võimalus on olemas nende lepingute puhul, milleks 
on nõutav parlamendi nõusolek, ja selle võimaluse kasutamisest jäetakse kõrvale lepingud, 
mille puhul on nõutav ainult arvamuse esitamine. Aluslepingu säte (ELi toimimise lepingu 
artikli 218 lõige 11), millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni ja 
liikmesriikide õigus taotleda Euroopa Kohtu arvamust, ei näe aga sellist piirangut ette. 
Aluslepingu säte, mille eesmärk on hoida ära liidu sõlmitava rahvusvahelise kokkuleppe 
sattumist vastuollu liidu esmase õigusega, ei õigusta samuti sellist piirangut. 

                                               
1 Vt nt 17. jaanuari 2013. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-346/11 ja T-347/11: Bruno Gollnisch. 


