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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete kohta
(2013/2185(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping) ja eriti selle preambulit, artikli 4 
lõiget 3 (lojaalne koostöö ELi ja liikmesriikide vahel), artiklit 5 (pädevuse andmine ja 
subsidiaarsus), artikli 10 lõiked 1 (esindusdemokraatia) ja 2 (Euroopa kodanike esindatus) 
ning artiklit 12 (riikide parlamentide roll),

– võttes arvesse ELi lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule (ELi toimimise leping) 
lisatud protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, eriti preambulit ja 
II jaotist parlamentidevahelise koostöö kohta, ning protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, 

– võttes arvesse oma 22. mai 1997. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide vaheliste suhete kohta,1 7. veebruari 2002. aasta resolutsiooni suhete kohta 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel Euroopa integratsioonis2 ja 
7. mai 2009. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste 
suhete arendamise kohta vastavalt Lissaboni lepingule3, 

– võttes arvesse 28. jaanuari 2014. aasta raportit A7-0056/2014 ELi õigusloome kvaliteedi 
ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta seoses 19. aruandega „Parem 
õigusloome”, mis käsitleb aastat 2011,

– võttes arvesse eksperdirühma 20. detsembri 2011. aasta lõppsoovitusi riikide parlamentide 
kohta Lissaboni lepingu raames,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruandeid Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide 
parlamentide suhete kohta, eriti 2012. aasta aruannet4,

– võttes arvesse alates Lissaboni lepingu jõustumisest toimunud Euroopa Liidu 
parlamentide esimeeste konverentside järeldusi,5 eriti Varssavi ja Nikosia konverentside 
järeldusi, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi 
(COSAC) koosolekute arvamusavaldusi ja järeldusi ning nende poolaastaaruandeid alates 
Lissaboni lepingu jõustumisest,6 eriti Vilniuse konverentsi arvamusavaldusi ja järeldusi,

– võttes arvesse COSACi XX poolaastaaruannet selle ELi demokraatia legitiimsust ja 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, T4-0319/1997.
2 Vastuvõetud tekstid, P5_TA(2002)0058.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0388.
4 COM(2013)0565. 
5 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do. 
6 http://www.cosac.eu/. 
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riikide parlamentide rolli käsitlevas osas ning poliitilise dialoogi ja 2014. aasta Euroopa 
valimiste kohta,

– võttes arvesse Kreeka parlamendi poolt Ateenas 26. ja 27. jaanuaril 2014 korraldatud 
esimeeste COSACi käigus riikide parlamentidelt saadud panust,

– võttes arvesse Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsil Lissabonis 21. juulil 
2008 vastu võetud parlamentidevahelise koostöö suuniseid, 

– võttes arvesse 9.–10. septembril 2012 Paphoses (Küpros), 24.–26. märtsil Dublinis 
(Iirimaa) ja 4.–6. septembril 2013 Vilniuses (Leedu) peetud parlamentidevaheliste 
konverentside järeldusi ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika kohta (ÜJKP) ning 16.–17. oktoobril 2013 Vilniuses (Leedu) peetud 
konverentsi järeldusi majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 
lepingu artiklis 13 ette nähtud ELi majandus- ja finantsjuhtimise kohta,

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsioone mitmetasandilise valitsemise 
esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevate probleemide kohta ELis1 ning Euroopa 
Parlamendi suhete kohta riikide valitsusi esindavate institutsioonidega2,

– võttes arvesse raportit „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas”, mille esitasid 5. detsembril 
2012 esimehed Herman Van Rompuy, Jean-Claude Juncker, José Manuel Barroso ja 
Mario Draghi, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 13. ja 14. detsembri 2012. aasta, 24. ja 25. oktoobri 
ning 19. ja 20. detsembri 2013. aasta kohtumiste järeldusi, 

– võttes arvesse ...... veebruaril 2014 vastu võetud põhiseaduskomisjoni raportit „Lissaboni 
lepingu rakendamine Euroopa Parlamendi suhtes” (2013/2130(INI)3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

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

A. arvestades, et praegune Euroopa Liidu institutsiooniline ülesehitus on määratletud ELi 
lepinguga ühe etapina Euroopa ühenduste asutamisega käivitatud üha tihedama liidu 
loomise protsessis;

B. arvestades, et lojaalse koostöö põhimõtte alusel abistavad liit ja liikmesriigid täielikus 
vastastikuses austuses üksteist aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel ning 
viimased aitavad kaasa liidu ülesannete täitmisele ja hoiduvad kõigist meetmetest, mis 
võiksid ohustada liidu eesmärkide saavutamist;

C. arvestades, et ELi lepingu artikliga 12 tõhustatakse seoses liikmesriikide parlamentide 
tegevusega lojaalse koostöö põhimõtet, sätestades, et nende parlamentide ülesanne on 
aidata aktiivselt kaasa ELi nõuetekohasele toimimisele;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0598.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0599.
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D. arvestades, et pädevuse andmise põhimõte piiritleb ELi pädevused, mille teostamine 
põhineb subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttel, ning et riikide parlamendid 
tagavad, et seadusandlike aktide eelnõud järgivad subsidiaarsuse põhimõtet;

E. arvestades, et otsuste vastuvõtmise ja täitmise tasandil tuleb tagada demokraatlik 
legitiimsus ja vastutus;

F. arvestades, et ELi toimimine põhineb esindusdemokraatial ja kahekordsel demokraatlikul 
legitiimsusel, mis tuleneb Euroopa Parlamendist ja liikmesriikidest, kes on nõukogus 
esindatud oma vastavate valitsustega, kes on omakorda demokraatlikult vastutavad oma 
riiklike parlamentide või oma kodanike ees;

G. arvestades, et Euroopa Parlament ja riikide parlamendid on igaüks oma tasandil Euroopa 
kahekordse legitiimsuse tugisambad: esimene institutsioonina, kus kodanikud on otseselt 
esindatud ELi tasandil, ja teised riiklike institutsioonidena, kelle ees on otseselt vastutavad 
vastavad nõukogus esindatud valitsused;

H. arvestades seega, et riikide parlamentide kogum ei ole Euroopa „kolmas koda” Euroopa 
ülesehituse struktuuris, vaid kujutab pigem vahendit, mis muudab ELi teise koja, s.t 
nõukogu demokraatlikumaks;

I. arvestades, et riikide parlamentide roll subsidiaarsuse kontrollis on enamiku riikide
parlamentide poolt kavandatud pigem Euroopa institutsioonidega „poliitilise dialoogi” 
vahendina kui juriidilis-formaalse õigusloomeprotsesside blokeerimise vahendina;

L. arvestades seega, et on asjakohane võtta vastu see riikide parlamentide orientatsioon ja 
võtta arvesse ka arvamusi, mis ei kritiseeri subsidiaarsuse põhimõtte õiget kohaldamist; 

M. tuletades ühtlasi meelde, kui oluline on, et iga riigi parlament või iga riigi parlamendi 
koda tugevdaks, eelkõige varajase hoiatuse mehhanismi raames, seotust piirkondlike 
parlamentidega, kellel on seadusandlikud volitused; 

N. arvestades, et riikide parlamentide lülitamist Euroopa parlamentaarsesse süsteemi 
käsitletakse üha rohkem integreeritud, demokraatlikuma, läbipaistvama ja 
kodanikulähedasema ELi poole suundumise perspektiivis;

O. arvestades, et parlamentidevahelise koostöö põhieesmärk on minna edasi teel Euroopa 
integratsiooni poole teabevahetuse, ühiste probleemide põhjaliku käsitlemise, vastastikku 
arutelu rikastamise, Euroopa õiguse siseriiklikesse õiguskordadesse ülekandmise 
hõlbustamise kaudu;

P. arvestades ühtlasi, et kuigi Euroopa integratsiooni praeguses etapis ei täida riikide 
parlamendid otseselt seadusandlikku ülesannet ELi tasandil, on neil spetsiifiline ja eriline 
roll, mis seisneb Euroopa teadvuse „konsolideerimises” liikmesriikides ja kodanike 
Euroopale lähendamises;

Q. arvestades, et COSAC peaks ÜVJP/ÜJKP teemalise parlamentidevahelise konverentsi 
ning majandus- ja finantsjuhtimiseteemalise parlamentidevahelise konverentsi loomist, 
nagu ka parlamentidevaheliste kohtumiste eelistatud vormina komisjoni kujul 
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konsolideerimist arvestades asuma täitma oma rolli anda korrapäraselt aru 
integratsiooniprotsessi hetkeseisust;

R. arvestades, et „poliitiline dialoog”, eriti Euroopa poolaasta raames Euroopa Komisjoni 
poolt riikide parlamentidega sisse seatud tõhustatud dialoog majanduspoliitika 
eelkoordineerimiseks, vajab suuremat Euroopa Parlamendi kaasamist, eriti selleks, et 
otsused oleksid Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahel vastastikku sõltuvad; 

S. arvestades, et Lissaboni lepingu uus institutsiooniline raamistik on riikide parlamentide 
rolli ja panuse osas selge, samas kui selle rakendamine on toimunud ilma selge 
tervikvaateta institutsioonilisel tasandil; 

T. arvestades, et see puudus on osaliselt tingitud ka sellest, et ELi parlamentide esimeeste 
konverentsi rolli on vaja paremini määratleda ja paremini institutsiooniliselt tunnustada 
poliitilise tõukejõu kohana parlamentidevahelistes suhetes;

U. arvestades, et peaaegu viis aastat alates Lissaboni lepingu jõustumisest on tulevast 
konventi silmas pidades Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete 
konsolideerimine ja korrakohane organiseerimine põhitähtis selleks, et vältida kattumist ja 
aidata kaasa mitte ainult Euroopa integratsiooniprotsessi suurema demokraatliku 
legitiimsuse kindlustamisele, vaid ka selleks, et demokraatlik kontroll toimuks õigeaegselt 
ja sellisel tasandil, kus otsuseid tehakse ja täidetakse, tagades kõikide 
õigusloomeprotsessis osalejate asjakohase teavitatuse;

I. Riikide parlamentide roll Euroopa Liidu demokraatlikus legitiimsuses

1. tunneb heameelt selle üle, et aluslepingute sätted näevad riikide parlamentidele ette 
mitmeid õigusi ja kohustusi, et võimaldada neil aktiivselt kaasa aidata ELi nõuetekohasele 
toimimisele; on arvamusel, et need õigused ja kohustused puudutavad järgmist:

a) aktiivne osalemine Euroopa õiguse kujundamises (lepingute ratifitseerimise volitus, 
osalemine ELi lepingu artiklis 48 osutatud konvendis, kontroll riikide valitsuste üle, 
subsidiaarsuskontroll, erandlik vaidlustamisvõimalus, Euroopa õiguse siseriiklikesse 
õigusnormidesse ülekandmine);

b) poliitiline dialoog (mitmetasandiline parlamentidevaheline koostöö, vastastikune 
teabevahetus Euroopa institutsioonidega, eelkõige Euroopa Parlamendiga);

2. märgib, et kahekordset legitiimsust – rahvaste ja riikide liit – teostatakse Euroopa tasandil 
õigusloomesektoris Euroopa Parlamendi ja nõukogu osalemise teel; on seisukohal, et 
selleks, et liikmesriigid oleksid esindatud nende ühendatud ja demokraatlikus mõõtmes, 
on vaja, et valitsuste positsioon kajastaks riikide parlamentide suundumust; rõhutab, et 
riikide parlamendid aitavad oma vastavate valitsuste suhtes suunamis- ja 
kontrollifunktsioonide täitmise kaudu muuta nõukogu demokraatlikumaks;

3. loodab seda silmas pidades, et riikide parlamendid
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a) parandaksid lähenemise huvides suunamis- ja kontrollimehhanisme;

b) täidaksid riikide ministrite ja valitsuste töö suhtes nõukogus ennetavat 
orienteerimisrolli;

c) omaksid kontrolli riikide ministrite ja valitsuste seisukohtade üle nõukogus;

d) täidaksid orienteerivat ja tõhusa kontrolli rolli direktiivide ja määruste õigesti 
täitmiseks;

ning loodab, et nõukogu õigusloomealased otsustused on läbipaistvamad;

4. taunib seega nõukogu õigusloomealaste otsustuste läbipaistmatust ja teabealast 
ebasümmeetrilisust Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel; palub nõukogul viia oma 
läbipaistvuse tase vastavusse Euroopa Parlamendi tagatud läbipaistvusega, eelkõige 
õigusloomeprotsessi ettevalmistavas etapis;

5. on seisukohal, et nõukogu õigusloomealaste otsustuste läbipaistmatus välistab valitsuse 
reaalse vastutuse vastava riikliku assamblee ees;

6. täheldab, et seni on subsidiaarsuse põhimõtte kontrollis vastu esitatud ainult „kaks kollast 
kaarti” ja mitte ühtegi „oranži kaarti”, ja tuletab meelde, et varajase hoiatuse mehhanismi 
eesmärk ei ole Euroopa otsustusprotsessi blokeerida, vaid pigem ELi õigusloomet 
parandada;

7. on seega seisukohal, et riikide parlamentide ja ELi institutsioonide poolne järelevalve 
subsidiaarsuse põhimõtte üle ei kujuta piiri, vaid kohustust, kuivõrd see aitab moduleerida 
Euroopa õigusloometegevuse vormi ja sisu vastavalt kodanike vajadustele;

8. on seisukohal, et varajase hoiatamise mehhanism peaks olema mõeldud ja seda tuleks 
kasutada olulise proaktiivse koostöö vahendina Euroopa institutsioonide ja riikide 
institutsioonide vahel;

9. tunneb heameelt selle üle, et praktikas vastab see vahend Euroopa mitmetasandilise 
süsteemi eri institutsionaalsete tasandite vahelise lävimise ja koostöödialoogi süsteemile;

10. on seisukohal, et subsidiaarsuse põhimõtte dünaamilise mõõtme valguses peavad 
institutsioonid võtma arvesse riikide parlamentide edastatud põhjendatud arvamusi ka 
selleks, et mõista, mida EL peab tegema selleks, et paremini saavutada ettenähtud 
õigusloometegevuse eesmärke, ja palub komisjonil olla riikide parlamentide esitatud 
põhjendatud arvamustele ja arvamusavaldustele vastamisel kiire ja üksikasjalik;

II. Parlamentidevahelised suhted areneva Euroopa integratsiooni kontekstis

11. kordab üle, et parlamentidevaheline koostöö Euroopas ei asenda tavapärast 
parlamentaarset kontrolli, mida teeb Euroopa Parlament talle aluslepingutega antud 
pädevuste valdkonnas ja mida teevad riikide parlamendid oma vastavate valitsuste üle 
Euroopa asjades; on seisukohal, et selle eesmärk on



PE526.161v01-00 8/13 PR\1013821ET.doc

ET

a) soodustada teabevahetust ja heade tavade jagamist riikide parlamentide ja Euroopa 
Parlamendi vahel eesmärgiga tugevdada parlamentidepoolset kontrolli, panust ja 
läbivaatamist kõikidel tasanditel, ilma et see piiraks vastavaid pädevusi;

b) tagada parlamentaarsete pädevuste tegelik teostamine ELi küsimustes;

c) edendada ehtsat parlamentaarset ja poliitilist Euroopa mõõdet;

d) edendada koostööd kolmandate riikide parlamentidega;

12. peab parlamentidevahelisi kohtumisi Euroopa poliitika ja riikide poliitika vahelisteks 
„ühenduspunktideks”, mis hõlbustavad nende tulusat osmoosi; on seisukohal, et nende 
eesmärk on eelkõige võimaldada riikide parlamentidel võtta riigis toimuvas arutelus 
arvesse Euroopa perspektiivi ja Euroopa Parlamendil võtta Euroopa arutelus arvesse 
riikide perspektiive; kordab üle, et selle koostöö eesmärk ei ole luua uus parlamentaarne 
segaorgan, mis lülitataks praegustesse ELi otsustustsüklitesse, mis oleks demokraatlikust 
ja konstitutsioonilisest aspektist nii ebatõhus kui illegitiimne;

13. tuletab meelde, et Euroopa parlamentidevahelise süsteemi eripära jaoks in fieri on vaja

õigusraamistikku ja rohkem struktureeritud tavasid, mis määratakse kindlaks koos riikide 

parlamentidega eesmärgiga minna Euroopa Liidu „parlamentariseerimise” protsessis edasi 

ja konsolideerida „mitmetasandilist parlamendisüsteemi”;

14. märgib, et sellist koostööd ei saa lahti siduda eesmärgipõhisest sidemest, mis seisneb 
„aktiivses kaasaaitamises ELi nõuetekohasele toimimisele”, ja et seega on soovitatav 
parlamentidevaheliste kohtumiste ja koostöövahendite suurem kooskõlastatus, mis töötaks 
nende tõhususe ja kvaliteedi suurendamise heaks ja selleks, et tugevdada nende 
funktsionaalsust integratsiooni teel;

15. on seisukohal, et struktureeritud parlamentidevahelisi konverentse tuleks vastavaid 
eripärasid arvesse võttes arendada ühises toimimise raamistikus;

16. loodab selleks vältida topelttööd, vähendada parlamentidevaheliste kohtumiste ja 
konverentside kulusid ja suurendada tõhusust, suurendada nõukogu kordamööda 
eesistumise korras eesistujaks oleva liikmesriigi parlamendi kavandatud programmi 
sisemist ja välist kooskõlastamist Euroopa Parlamendi üksikute komisjonide töökavaga; 

17. märgib nõuet, et parlamentidevahelisel koostööl peab üksikute konverentside, koosolekute 
ja kohtumiste suhtes olema suurem poliitiline tõukejõud ja struktuuriline raamistik, mis 
tuleneb Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsist;

18. märgib ühtlasi, et parlamentidevaheliste komisjonide kohtumised vastavad peamiselt 
tõhususe nõuetele, ja soovib samuti tugevdada koostööd spetsiifilistes 
õigusloomeküsimustest raportööride tasandil;

19. on arvamusel, et ka uute parlamentidevaheliste konverentside valguses ÜVJP/ÜJKP ning 
majandus- ja finantsjuhtimise teemal peaks COSAC spetsialiseeruma ja olema ette nähtud 
peamiselt kohana, kus arendatakse aruteludialoogi ELi praeguse olukorra teemal;
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20. tunneb heameelt rolli üle, mida täidab IPEXi platvorm, eelkõige teabevahetusvahendina 
parlamentaarse kontrolli menetluste teemal, isegi kui keeleprobleem tekitab vahel raskusi; 
soovib selleks, et optimeerida dialoogi parlamentide vahel, riikide parlamentide erilist 
tähelepanu mitmekeelsuse põhimõttele;

21. rõhutab, et parlamentidevaheline koostöö peab olema avatud ja kaasav, ning väljendab 
muret parlamentidevaheliste koosolekute ühepoolse korraldamise pärast kitsale ringile, 
kust on mõned parlamendid välja jäetud ja mis tuginevad seisukohtade rühmitamisele 
koostööd välistavast vaatepunktist ELi tegevuse suhtes; juhib tähelepanu, et selline tava 
on vastuolus aluslepingute sõnastuse ja mõttega, ning rõhutab, et sama kehtib ka 
haldustasandil toimuva parlamentidevahelise koostöö kohta;

22. täheldab, et „poliitiline dialoog” (ehk „Barroso algatus”, mis käivitati 2006. aastal) ja 
varajase hoiatamise mehhanism on „sama medali kaks külge”; võtab teadmiseks laias 
valikus suhete arendamise riikide parlamentide ja Euroopa Komisjoni vahel ning 
„tõhustatud poliitilise dialoogi” loomise Euroopa poolaasta kontekstis majanduspoliitika 
eelkoordineerimiseks; pühendub tähelepanuga Euroopa Komisjoni ja riikide parlamentide 
vaheliste suhete järgimisele;

23. soovib komisjoni ja riikide parlamentide vaheliste suhete hoolikat arutamist ning loodab, 
et aluslepingute vaimus kaasatakse Euroopa Parlament rohkem komisjoni ja riikide 
parlamentide vahelistesse suhetesse;

III. Suundumused ja ettepanekud

24. teeb ettepaneku töötada riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel välja Lissaboni 
lepingu protokolli nr 1 artikli 9 ja oma kodukorra artikli 130 kohaselt organiseeritud ja 
tõhusa koostöö reguleerimiseks parlamentidevaheline leping, mis sisaldaks

a) parlamentidevahelise koostöö üldjooni;

b) ühist toimimisraamistikku;

c) ühistes huvides üldisi või valdkondlikke Euroopa küsimusi;

d) teabe- ja dokumendivahetust ja parimate tavade jagamist;

e) vastastikusepõhist hõlbustamist parlamentidevaheliste kontaktide hõlbustamiseks;

25. loodab, et parlamentidevahelise koostöö raames ELis toimuvad regulaarsed ja tõhusad 
Euroopa poliitiliste fraktsioonide ja poliitiliste erakondade kohtumised;

26. võtab teadmiseks kodukorra muudatused, millega on vastu võetud Lissaboni lepingu 
uuendused riikide parlamentide rolli kohta ELis;

27. soovitab, et nähtaks ette eelarverida selleks, et toetada tõhusat ja piisavat 
parlamentidevahelist koostööd konkreetsetes õigusloomeküsimustes komisjonide ja 
raportööride tasandil;
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28. rõhutab, et parlamentidevahelise koostöö sihiks peaks alati olema tuua kokku „õiged 
inimesed õigel ajal õige teema ümber”, et võimaldada otsuseid vastavatel pädevusaladel 
rikastada dialoogi ja vastandamise lisandväärtusega;

29. on seisukohal, et COSACi põhiülesanne on perioodiline põhjalik arutelu ELi 
hetkeolukorra üle Euroopa rahvaste ja riikide progressiivse integreerimise eesmärgil;

30. teeb ettepaneku, et COSAC analüüsiks samuti üksikasjalikult probleem, mis esineb riikide 
parlamentidel neile Lissaboni lepinguga tunnustatud eesõiguste teostamisel;

31. loodab, et konverentsid ÜVJP/ÜJKP ning majandus- ja finantsjuhtimise teemal jätkuvad;

32. loodab tõhusa parlamentidevahelise koostöö sisseseadmist Eurojusti ja Europoli teemal;

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Käesoleva raporti eesmärk on juhtida erilist tähelepanu ühele otsustavale aspektile teel ELi 
suurema integratsiooni poole. Nimelt on vaja uuendada kodanike ja Euroopa ühendamist: 
mida võiksid institutsioonid selleks ära teha? Euroopa institutsioonide hulka tuleb asetada ka 
ELi liikmesriikide parlamendid. Need kuuluvad nimelt „Euroopa parlamendisüsteemi”. Võiks 
isegi väita, et need on mitte ainult oma riigi, vaid ka ELi organid. Nimelt on nende ülesanne 
muuta täielikult demokraatlikuks see, mida võib pidada ELi teiseks kojaks, s.o nõukogu, ja ka 
„lähendada kodanikke Euroopale”.

Euroopa Parlament on pööranud palju tähelepanu riikide parlamentide rollile, et anda vastus 
väitele, et ELis valitseb „demokraatia defitsiit”, ja leida arvestatavad liitlased Euroopa 
teadvuse ülesehitamises. Mõned päevad pärast Lissaboni lepingu jõustumist asutati 
eksperdirühm suhete alal riikide parlamentidega. Eelnevalt oli Euroopa Parlament seda 
argumenti käsitlenud kolmel korral: 1997. aastal seoses Neyts-Uyttebroeckiga, 2002. aastal 
Napolitano raportiga ja 2009. aastal Broki raportiga. Riikide parlamentide rolli teemat on 
möödaminnes puudutatud paljudel COSACi koosolekutel sellel parlamendi koosseisu 
ametiajal ja 21. poolaasta aruande jaoks koostatud küsimustikus, mis esitatakse järgmisel 
COSACi koosolekul juunis Ateenas, on spetsiaalne peatükk riigi parlamendi ja Euroopa 
Parlamendi vahelise koostöö kohta.

Selles ulatuslikus Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arutelus on 
käesolev raport esitatud kriisi ajal, kus kodanikel puudub usaldus Euroopa vastu ja näib 
kiireloomuliselt vajalik täiendav „riikide parlamentide Euroopa tasemele toomine”.
Sisuliselt tuleb endalt küsida, mil määral on rakendatud Lissaboni lepingut riikide 
parlamentide rolli osas, mida tuleks selles parandada või mida sellesse lisada ning eriti, kuidas 
tuleks lülitada riikide parlamendid Euroopa institutsioonide ansamblisse. 

„Euroopa parlamendisüsteemi” idee näib toetust leidvat ELi lepingu artikli 12 esimestest 
sõnadest, mille kohaselt „[r]iikide parlamendid aitavad aktiivselt kaasa liidu nõuetekohasele 
toimimisele”. Ka protokollis nr 1 on riikide parlamentide funktsioon mõeldud millegi 
aktiivsena Euroopa integratsioonis, niivõrd kui lepinguosalised avaldavad, et eesmärk on 
„ergutada riikide parlamente rohkem osalema Euroopa Liidu tegevuses”. Loomulikult sõltub 
riikide parlamentide rolli käsitus palju sellest, mida Euroopa integratsiooni all mõeldakse. 
Kui, nagu on märgitud ELi lepingu artiklis 1, ELi praegustes õigusnormides ei visandata 
eesmärki, mis tuleb saavutada, vaid ainult ühte „etappi” alustatud teel, tuleb riikide 
parlamentide aktiivset rolli tajuda panusena „Euroopa rahvaste üha tihedama liidu loomises” 
(ELi lepingu artikkel 1) ja kui liidu ülesehitamine on kavandatud suurejoonelise poliitilise 
projektina, mis on hädavajalik selleks, et „edendada rahu, oma väärtusi ja oma rahvaste 
hüvangut” (ELi lepingu artikkel 3), siis ei ole kohatu rääkida igasuguse parlamentaarse 
tegevuse vajalikust Euroopa mõõtmest ning Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide suhe 
ei või olla võistlemine või vastandamine, vaid koostöö.

Saksamaa konstitutsioonikohtu tuntud 30. juuni 2009. aasta kohtuotsuses, mis tegi tee vabaks 
Lissaboni lepingu ratifitseerimisele Saksamaa poolt, on märgitud, et liikmesriigid jäävad 
„aluslepingute isandaks”. See on loogiline väide, ent kui Euroopa mõõde on riikide 
parlamentide vajalik tunnusjoon, siis on mõistetav, et nende osalemine riikide suveräänsuses 
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menetluste suhtes, mis tuleb täita integreerumiseks uute aluslepingute abil, eeldab kaasamist, 
mis läheb kaugemale muutmata võimest sekkuda ratifitseerimisse. Millest tuleneb riikide 
parlamentide osalemine ELi lepingu artiklis 48 ette nähtud konvendis ja nende õigus 
konkreetsele ennetavale teabele iga ELi laienemise taotluse kohta.

Näib aga, et need riikide parlamentide algsete volituste kohandused riigiorganite suhtes, mida 
on meelde tuletatud ELi lepingu artikli 12 punktidega d ja e, ei muuda riikide parlamente 
Euroopa struktuuride organiteks latu sensu. Vastupidi, protokolli nr 1 preambulis on hästi 
määratletud kaks riikide parlamentide ülesannete kategooriat ELi struktuuris: kontroll riikide 
valitsuste üle ja nõustamiskohustus.

Kontrollimine iseenesest ja esimese aspektina, kui see ellu rakendatakse, on erakordselt tähtis 
kontseptsiooni jaoks, mis näeb ELis juba ette omamoodi kahekojalisuse: rahvaste esindaja 
Euroopa Parlamendi kõrval on nõukogu kui kollegiaalne riikide esindaja. Kuid selleks, et 
liikmesriigid oleksid esindatud nende ühendatud ja demokraatlikus mõõtmes, on vaja, et 
valitsuste positsioon kajastaks parlamentide suundumust. Need peaks seega enne ja pärast igat 
nõukogu koosolekut lävima vastavate ministritega. Selline tegevus ei ole üksnes eraldi riikide 
sisemine nõudmine, vaid on tõeliselt Euroopa mõõde. Seega tuleb jõuliselt üle korrata, et 
riikide parlamendid ei kujuta endast kolmandat koda Euroopa ülesehituse struktuuris, vaid on 
organid, mis muudavad teise koja, s.o nõukogu, demokraatlikuks. 

Sellegipoolest näib, et riikide parlamentidele on seevastu subsidiaarsuse kontrollis antud 
autonoomse tahte voli, millel on vahetu õigusmõju. Kuid seda kontrolli võib tõlgendada mitte 
kui pidurdamis- ja blokeerimisvahendit, isegi kui sellel on palju piiranguid, mida on 
kirjeldatud protokollis nr 2, vaid pigem edendava ja aktiivse koostöövõimalusena, isegi kui 
ainult nõustamistasandil ja mitte otsustustasandil. Lähemalt vaadates on subsidiaarsus 
tegelikult ELi alus, mitte piirang. EL eksisteerib, sest riigid üksi ei saa täita ELi lepingu 
artiklis 2 osutatud rahu ja hüvangu eesmärke. Seepärast tuleks mitmeid „põhjendatud 
arvamusi” vahest mõista mitte kui negatiivset viitamist sellele, mida EL ei tohi teha, vaid 
pigem positiivse soovitusena, mida ta peab tegema. 

Nn „nõustamisfunktsiooni” raames, mida aga võib pigem määratleda „poliitilise dialoogina”, 
on Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide suhe eriti intensiivne ja seda peab võib-olla 
reglementeerima täpsemini, struktureeritult mitte kindlasti otsustamise asendamise või 
integreerimise loogikas, vaid pigem lisandväärtusena Euroopa Parlamendi poliitilises ja 
õigusloometegevuses. See on protokolli nr 1 artikli 12 punktis f ja üksikasjalikumalt 
artiklites 9 ja 10 reguleeritud parlamentidevahelise koostöö teema.

Parlamentidevaheliste konverentside arv on järk-järgult suurenenud nii üldkoosolekute kui ka 
komisjonide tasandil. Kõige olulisem uuendus oli regulaarsete kohtumiste alustamine ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas ning majandus- ja finantsjuhtimise valdkonnas 
majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu (s.t fiskaalleppe) 
artikli 13 kohaselt, sel ajal kui on algust tehtud süstemaatilise parlamentidevahelise 
konverentsi ideega Europoli kontrolli suhtes. 

Selline kohtumiste sagenemine tõstatab küsimuse, kuidas lihtsustada, et vältida kattuvust, ja 
saavutada konkreetseid tulemusi. Seega on õige mõista, kas COSACil on veel ülesandeid ja 
millised need on. Näib, et eelistatavad on kohtumised, millel on konkreetne teema. Need on 
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alati kasulikud, kuivõrd need võimaldavad seadusandjatel üksteist vastastikku tunda ja 
vahetada kogemusi heade parlamentaarsete tavade alal. Ent tõhus koostöö, nagu on nõutav 
protokolli nr 1 artiklis 2, nõuab palju enamat. Tuleb sõnastada arvamused konkreetsete 
seadusandlike projektide kohta või täpsete poliitiliste valikute kohta, seega näivad eelistatavad 
komisjoni koosolekud. Nende lisandväärtus demokraatia valdkonnas võimaldab ulatuslikumat 
ja põhjalikumat seadusandluseelset arutelu.

ELi lepingu protokolli nr 1 artiklis 9 on soovitatud selle valdkonna reguleerimiseks 
„institutsioonidevahelist kokkulepet” ja Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 130, mida on 
spetsiaalselt muudetud, on see otseselt ette nähtud. See on üks Lissaboni lepingu säte, mida ei 
ole veel rakendatud ja millega tuleks järgmise parlamendi koosseisu ametiajal tegeleda.
Järgmises poolaastaaruandes, mis esitatakse juuni COSACile, tõstatatakse COSACi tuleviku 
teema. Konverentsid ÜVJP/ÜJKP ning majandus- ja finantsjuhtimise teemal annavad häid 
tulemusi, kuid oleks viga mõelda, et seetõttu on COSACi funktsioonid sisuta jäänud. Kui 
praegune EL ei ole saavutatud eesmärk, vaid etapp teel integratsiooni poole, siis on vaja 
projekteerijat, kes kontrolliks perioodiliselt tööde edenemist. COSAC peaks olema mõeldud 
kohana, kus arendatakse arutelu ELi hetkeolukorra üle.

Samuti on asjakohane mõista Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste 
teabesõnumite olulise intensiivistumise ja institutsionaliseerimise tähendust. Mõistagi 
võimaldab vastastikune teavitamine riikide parlamentidel anda Euroopa Parlamendile 
põhjendatumaid hinnanguid ning Euroopa Parlamendil võtta vastu laiapõhjalisi otsuseid, mida 
laialt jagatakse, seepärast peaks ka riikide parlamentidel olema lihtsam kanda Euroopa 
normatiivid kiiresti ja tõhusalt siseõigusesse üle. Kuid arvestades, et kavandatud 
teabevõrgustiku ülesanne on ka kinnistada „Euroopa mõtlemist” riikide parlamentide 
tegevuses tervikuna. Võib rääkida omamoodi „tagurpidi subsidiaarsusest”: Euroopa teadvuse 
kujundamisega võivad palju paremini toime tulla riikide parlamendid kui Euroopa Parlament. 
Järgmiste Euroopa valimiste eel, mis võivad olla ELi tuleviku jaoks otsustavad, on see, mida 
ütlevad riikide poliitikud oma rahvale, esmajärgulise tähtsusega. Selles kontekstis on väga 
oluline tõeliselt Euroopa poliitiliste erakondade moodustamine.


