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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 49 ja 50 muutmise kohta seoses 
parlamendikomisjonide vahelise koostööga
(2012/2012(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 19. detsembri 2013. aasta kirja,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

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

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

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

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.
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Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Muude kui seadusandlike tekstide puhul 
koosneb arvamus ettepanekutest vastutava 
komisjoni esitatud resolutsiooni ettepaneku 
osade kohta.

Muude kui seadusandlike tekstide puhul 
koosneb arvamus ettepanekutest vastutava 
komisjoni esitatud resolutsiooni ettepaneku 
osade kohta või muudatusettepanekutest 
vastutava komisjoni esitatud resolutsiooni 
ettepaneku projekti kohta. Sellisel juhul 
lõiget 4 ei kohaldata.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Nõuandev komisjon võib arvamuse 
esitamise asemel vastu võtta 
muudatusettepanekud vastutava 
komisjoni esitatud seadusandliku 
ettepaneku või muude kui seadusandlike 
tekstide puhul resolutsiooni ettepaneku 
projekti kohta. Nõuandva komisjoni 
esimees esitab oma komisjoni nimel 
muudatusettepanekud vastutava 
komisjoni poolt lõike 3 kohaselt määratud 
tähtajaks. Sellisel juhul lõiget 4 ei 
kohaldata. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 49 – lõige 2 – lõigud 3 ja 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Vastutav komisjon paneb 
muudatusettepanekute projektid või 
ettepanekud hääletusele.

Vastutav komisjon paneb 
muudatusettepanekute projektid või
ettepanekud hääletusele.

Nõuandev komisjon käsitleb arvamuses 
ainult neid teemasid, mis kuuluvad tema 
vastutusalasse.

Nõuandev komisjon käsitleb arvamuses või 
muudatusettepanekutes ainult neid 
teemasid, mis kuuluvad tema 
vastutusalasse.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 49 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Vastutav komisjon määrab kindlaks 
tähtaja, mille jooksul nõuandev komisjon 
peab esitama arvamuse, et vastutav 
komisjon saaks seda arvesse võtta. 
Väljakuulutatud ajakavas tehtavatest 
muudatustest teavitab vastutav komisjon 
viivitamatult nõuandvaid komisjone. Enne 
tähtaja möödumist vastutav komisjon 
lõplikke järeldusi ei tee.

3. Vastutav komisjon määrab kindlaks 
tähtaja, mille jooksul nõuandev komisjon 
peab esitama arvamuse või 
muudatusettepanekud, et vastutav 
komisjon saaks neid arvesse võtta. 
Väljakuulutatud ajakavas tehtavatest 
muudatustest teavitab vastutav komisjon 
viivitamatult nõuandvaid komisjone. Enne 
tähtaja möödumist vastutav komisjon 
lõplikke järeldusi ei tee.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 50 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui esimeeste konverentsile on edastatud Kui esimeeste konverentsile on edastatud 
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pädevusküsimus artikli 188 lõike 2 või 
artikli 48 kohaselt ja esimeeste konverents 
on VII lisa põhjal arvamusel, et küsimus 
kuulub peaaegu võrdselt kahe või enama 
komisjoni pädevusalasse või et küsimuse 
eri osad kuuluvad kahe või enama 
komisjoni pädevusalasse, kohaldatakse 
artiklit 49 koos järgmiste täiendavate 
sätetega:

pädevusküsimus artikli 188 lõike 2 või 
artikli 48 kohaselt ja esimeeste konverents 
on VII lisa põhjal arvamusel, et küsimus 
kuulub sisuliselt kahe või enama komisjoni 
pädevusalasse, võib ta otsustada kaasata 
need komisjonid, et nad omavahel 
tihedamalt koostööd teeksid. Sellisel juhul
kohaldatakse artiklit 49 koos järgmiste 
täiendavate sätetega:

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 50 – taanded 1–5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– asjaomased komisjonid lepivad ühiselt 
kokku küsimuse käsitlemise ajakava;

a) asjaomased komisjonid lepivad ühiselt 
kokku küsimuse käsitlemise ajakava;

– raportöör ja arvamuse koostajad 
teavitavad pidevalt üksteist ning püüavad 
jõuda kokkuleppele nii oma komisjonidele 
esitatavate tekstide kui ka 
muudatusettepanekuid puudutavate 
seisukohtade osas;

b) raportöör ja arvamuse koostajad 
teavitavad pidevalt üksteist ning püüavad 
jõuda kokkuleppele nii oma komisjonidele 
esitatavate tekstide kui ka 
muudatusettepanekuid puudutavate 
seisukohtade osas;

– asjaomased esimehed, raportöör ja 
arvamuse koostajad määravad ühiselt 
kindlaks need teksti osad, mis kuuluvad 
igaühe ainupädevusse või nende ühisesse 
pädevusse, ning lepivad kokku 
omavahelise koostöö täpse korra. Kui 
pädevuse osas esineb lahkarvamusi, 
esitatakse küsimus asjaomase komisjoni 
taotlusel esimeeste konverentsile, kes võib 
otsustada pädevuse jagunemise üle või 
otsustada, et kohaldatakse komisjonide 
ühiste koosolekutega menetlust vastavalt 
artiklile 51; artikli 188 lõike 2 teist lõiku 
kohaldatakse vajalike muudatustega;

c) iga kaasatud komisjoni esimees ja 
raportöör kutsutakse

– vastutav komisjon kiidab kaasatud 
komisjoni muudatusettepanekud heaks 
ilma hääletuseta, kui need puudutavad 
küsimusi, mis kuuluvad kaasatud 

– kõikidele vastutava komisjoni 
koosolekutele, sh mitteametlikud 
koosolekud, töörühmade koosolekud ja 
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komisjoni ainupädevusse. Kui vastutav 
komisjon lükkab tagasi 
muudatusettepanekud küsimuses, mis 
kuulub vastutava komisjoni ja kaasatud 
komisjoni ühisesse pädevusse, võib 
kaasatud komisjon esitada need 
muudatusettepanekud otse täiskogule;

variraportööride koosolekud;

– kõikidele avalikele kuulamistele;

– kõikidele artikli 70 lõikes 3 osutatud 
läbirääkimisrühma koosolekutele;

– kõikidele institutsioonidevaheliste 
läbirääkimiste ametlikele või 
mitteametlikele koosolekutele (nn 
kolmepoolsed kohtumised),

kus asjaomast küsimust arutatakse;

– kui ettepaneku osas toimub 
lepitusmenetlus, arvatakse parlamendi 
delegatsiooni kaasatud komisjonide 
arvamuse koostajad.

d) kui ettepaneku osas toimub 
lepitusmenetlus, arvatakse parlamendi 
delegatsiooni kaasatud komisjonide 
arvamuse koostajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 50 – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 a. Kui lõike 1 esimeses lauses osutatud 
tingimused on täidetud ja kui lisaks 
kuuluvad küsimuse eri osad kahe või 
enama komisjoni ainupädevusse:

– määravad asjaomased esimehed, 
raportöör ja arvamuse koostajad ühiselt 
kindlaks need teksti osad, mis kuuluvad 
vastava komisjoni ainupädevusse; kui 
pädevuse osas esineb lahkarvamusi, 
esitatakse küsimus asjaomase komisjoni 
taotlusel esimeeste konverentsile, kes võib 
otsustada pädevuse jagunemise üle või 
võtta vastu otsuse, et kohaldatakse 
komisjonide ühiste koosolekutega 
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menetlust vastavalt artiklile 51; artikli 188 
lõike 2 teist lõiku kohaldatakse mutatis 
mutandis;

– kiidab vastutav komisjon kaasatud 
komisjoni muudatusettepanekud heaks 
ilma hääletuseta, kui need puudutavad 
küsimusi, mis kuuluvad kaasatud 
komisjoni ainupädevusse. 

Or. fr


