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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra infotundi käsitlevate artikli 116 ja II lisa muutmise 
kohta
(2013/2083(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 13. veebruari 2013. aasta kirja,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

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

3. otsustab, et muudatusettepanekutega ette nähtud loositõmbamist nende 
parlamendiliikmete kindlakstegemiseks, kellel lubatakse küsimus esitada, hinnatakse
pärast katseperioodi, mis kestab … alates muudatuste jõustumisest;

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

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul infotund, mille
toimumise aja määrab kindlaks parlament
esimeeste konverentsi ettepanekul.

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa 
Komisjoni osavõtul üheksakümne minuti 
pikkune infotund konkreetsel 
horisontaalsel teemal, mille määrab
põhimõtteliselt kindlaks esimeeste
konverents üks kuu enne kõnealust 
osaistungjärku.

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel 
osaistungjärgul esitada Euroopa 
Komisjonile üle ühe küsimuse.

2. Esimeeste konverentsi poolt osalema 
kutsutud volinikud vastutavad konkreetse 
horisontaalse teemaga seotud valdkonna 
eest. Osaistungjärgule kutsutakse kuni 
kaks volinikku, kellele võib lisanduda 
kolmas sõltuvalt infotunniks valitud 
konkreetsest horisontaalsest teemast.

3. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 3. Parlamendiliikmed, kes ühele volinikest 
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presidendile, kes otsustab, kas need on 
vastuvõetavad ja millises järjekorras need 
esitatakse. Otsusest teatatakse 
viivitamatult küsimuse esitajale.

küsimuse esitavad, valitakse loosiga 
järgmiselt:

– 30 minutit enne infotunni algust 
asetatakse presiidiumi poodiumile kaks 
loosikasti; 
– parlamendiliikmed, kes soovivad 
küsimust esitada, kirjutavad oma nime 
sedelile ja panevad sedeli ühte 
loosikastidest;
– president avab infotunni ja sulgeb 
loosikastid;
– president tõmbab korraga ühe sedeli ja 
palub parlamendiliikmel, kelle nimi on 
sedelil, esitada oma küsimuse pädevale 
volinikule. Parlamendiliikmele antakse 
üks minut aega küsimuse sõnastamiseks 
ja volinikule kaks minutit vastamiseks. 
Erandkorras võib president lubada ühel 
kohalviibivatest parlamendiliikmetest 
esitada 30 sekundi pikkuse täiendava 
küsimuse, kui ta arvab, et voliniku antud 
vastus seda õigustab. Seejärel antakse 
volinikule kaks minutit aega täiendavaks 
vastamiseks.

4. Infotunni läbiviimise kord on kindlaks 
määratud kodukorra lisas sätestatud 
suunistes(1).
5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega.

4. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi infotunni 
nõukoguga, Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega.

_______________
(1) Vt II lisa.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en
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SELETUSKIRI

1. Taust

Juunis 2011 muutis esimeeste konverents komisjoni infotunni vormi, et parandada selle 
kvaliteeti ja lisada elavust. Uus vorm kavatseti kasutusele võtta katseperioodiks alates 2011. 
aasta septembrist ning seda otsustati hinnata enne lõplike muudatuste tegemist.

Oma 17. jaanuari 2013. aasta koosolekul tutvus esimeeste konverents põhjalikult 
katseperioodi käsitleva hindamisaruandega, mille koostas ja esitas vastutav asepresident hr 
Mcmillan-Scott, ning otsustas kinnitada infotunni muudetud vormi, mille kohaselt peaks 
infotund leidma jätkuvalt aset igakuiselt ja kestma üheksakümmend minutit.

Esimeeste konverents täpsustas lisaks, et:

− osalevate volinike arv peaks olema reeglina piiratud kahe volinikuga istungjärgu kohta, 
jättes teemast olenevalt võimaluse kolmanda lisamiseks;

− asjaomaste volinike kohalolu tagamiseks peaks esimeeste konverents põhimõtteliselt 
tegema käsitletava aruteluteema kohta otsuse üks kuu enne vastavat osaistungjärku; selles 
küsimuses tuleb siiski säilitada mõningane paindlikkus, et hõlbustada täiskogu päevakorra 
planeerimist.

Lõpuks otsustas esimeeste konverents võtta kasutusele loositõmbamise, mis asendab 
sõnavõtusoovist märkuandmise süsteemi, ning viia hilisemas etapis läbi selle süsteemi 
hindamise.

13. veebruari 2013. aasta kirjas teavitas president põhiseaduskomisjoni esimeest sellest 
otsusest ja saatis vastavalt artiklile 211 arutamiseks küsimuse, kas artiklit 116 ja II lisa tuleks 
muuta.

2. Kodukorra muutmine

Käesolevas raporti projektis kavandatav artikli 116 ja II lisa muutmine on kooskõlas 
esimeeste konverentsi otsusega.

Muudatuse põhijooned on järgmised:

– sõnavõtusoovist märkuandmise süsteem nende parlamendiliikmete valimiseks, kellel 
palutakse oma küsimus esitada, asendatakse loositõmbamisega, mis tagab absoluutse 
objektiivsuse;

– küsimusi ei esitata eelnevalt kirjalikult ning eelnevalt ei kontrollita nende vastuvõetavust;

– II lisa, milles sätestatakse pikalt suunised küsimuste vastuvõetavuse kontrollimise, 
täiendavate küsimuste ja tähtaegade kohta, muutub ülearuseks.


