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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmise kohta
(2010/2118(ACI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 295;

– võttes arvesse oma 26. mai 2006. aasta otsust Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste 
suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta1 ning oma 9. veebruari 2010. aasta 
resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe 
kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks2;

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 26. novembri 2009. aasta ja 1. juuli 2010. aasta 
otsuseid;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe 
eelnõud (edaspidi „kokkulepe”);

– võttes arvesse kodukorra artikli 25 lõiget 3 ja artiklit 127 ning kodukorra VII lisa XVIII 
osa punkti 4;

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamise kohta Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppega (2010/0000(REG))3;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et aluslepingutega antakse institutsioonidevahelistele kokkulepetele esimest 
korda selge õiguslik alus;

B. arvestades, et Lissaboni lepinguga on Euroopa Parlamendile ja komisjonile antud uued 
volitused ning loodud on uus institutsioonidevaheline tasakaal, mis kajastub ka 
kokkuleppes;

C. arvestades, et Lissaboni leping aitab olulisel määral süvendada demokraatiat Euroopa 
Liidus, andes liidu kodanikele peamiselt Euroopa Parlamendi kaudu suurema 
kontrollivõimu komisjoni üle;

D. arvestades, et Lissaboni lepinguga on Euroopa Parlamendile antud nõukoguga võrdne 
positsioon seadusandlikes tavamenetlustes ja eelarveküsimuste otsustamisel ning 
suurendatud parlamendi osa ELi välispoliitikas, välja arvatud ühine välis- ja 
julgeolekupoliitika; 

E. arvestades, et need muutused kajastuvad uues kokkuleppes, kuigi see nõuab mõningasi 
täpsustusi, mis esitatakse alljärgnevalt,

                                               
1 ELT C 117E, 18.5.2006, lk 123.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0009.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(…)….
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1. peab läbivaadatud kokkulepet Euroopa Parlamendi ja komisjoni koostööd silmas pidades 
parlamendile oluliseks saavutuseks;

2. tuletab meelde parlamentide tavapäraseid, võimude lahususe põhimõttega seonduvaid 
volitusi, mis täielikus vastavuses Lissaboni lepinguga annavad kokkuleppele raami: 
seadusandlik pädevus, parlamentaarne kontroll täitevvõimu üle (sealhulgas 
rahvusvaheliste suhete valdkonnas), teavitamiskohustus ja täitevvõimu kohalolek 
parlamendis;

3. hindab eriti positiivselt järgmisi uues kokkuleppes sisalduvaid täiustusi:

3.1. seadusandliku menetluse ja planeerimise alase vastastikuse koostöö osas:

a) komisjoni tööprogrammi ja ELi programmitööd käsitlevad läbivaadatud sätted, 
millega suurendatakse Euroopa Parlamendi osalust (punktid 27, 30, 41 c (uus) ja 
muudetud 4. lisa),

b) kõikide menetluses olevate ettepanekute läbivaatamine komisjoni uue koosseisu 
ametiaja alguses, kusjuures võetakse arvesse Euroopa Parlamendi väljendatud 
seisukohti (punkt 32),

c) nendes valdkondades, mille puhul Euroopa Parlament on tavaliselt kaasatud 
seadusandlikku protsessi, kasutab komisjon ainult nn pehmet õigust (soft law), 
tehes seda nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja olles eelnevalt konsulteerinud 
parlamendiga (punkt 36 b (uus)),

d) komisjoni võetud kohustus kohandada acquis communautaire võimalikult 
kiiresti delegeeritud õigusaktide uue korraga (punkt 41 a (uus)),

e) komisjoni kohustus anda aru seadusandlike algatuste taotluste konkreetsetest 
järelmeetmetest vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 225;

3.2. parlamentaarse kontrolli osas:

f) üksikasjalikud sätted komisjoni presidendi valimise ning komisjoni kui 
institutsiooni ja selle koosseisu ning koosseisu võimaliku muutmise ja 
ümberkorraldamise kohta,

g) uued eeskirjad komisjoni liikmete osalemise kohta valimiskampaaniates (punkt 
2 b (uus)),

h) komisjonile pandud kohustus küsida Euroopa Parlamendi arvamust, kui 
komisjonil on kavas muuta käitumisjuhendit,

i) reguleerivate ametite tegevdirektoriteks kandideerijatele pandud kohustus 
ilmuda kuulamisele vastutava parlamendikomisjoni ette (punkt 26 (uus)); 

3.3. ELi rahvusvaheliste suhete institutsioonidevahelise mõõtme osas:

j) üksikasjalikud sätted Euroopa Parlamendi suurema osatähtsuse kohta 
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rahvusvahelistel läbirääkimistel, mis hõlmavad ka komisjoni kohustust edastada 
nõuetekohases korras ja turvanõudeid järgides neid läbirääkimisi puudutavad 
konfidentsiaalsed dokumendid (punktid 19–21 b (uus) ja 3. lisa (uus));

3.4. teavitamiskohustuste osas:

k) komisjonipoolne kinnitus, millega see tunnustab aluslepingutega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule antud sellealaseid funktsioone, arvestades eelkõige 
võrdse kohtlemise põhimõtet, eriti seoses juurdepääsuga koosolekutele ning 
esmajoones õigus- ja eelarveküsimusi käsitlevate kaastööde või muu teabe 
esitamisega (punkt 8),

l) komisjoni presidendi ja Euroopa Parlamendi presidendi korrapärase dialoogi 
käivitamine tähtsaimate horisontaalküsimuste ja seadusandlike ettepanekute 
arutamiseks (punkt 10),

m) üksikasjalikud sätted sellise Euroopa Parlamendile esitatava teabe kohta, mis 
käsitleb komisjoni kohtumisi riikide ekspertidega ning liidu õigusaktide ja nn 
pehme õiguse ettevalmistamist ja rakendamist (punkt 13 a (uus) ja 1. lisa (uus)),

n) riikide parlamentidega tehtava koostöö vormid (punkt 15 a (uus)),

o) üksikasjalikud sätted, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi 
juurdepääs konfidentsiaalsele teabele, sealhulgas salastatud teabele (muudetud 2. 
lisa),

p) Euroopa Parlamendi vastutav parlamendikomisjon saab küsida Euroopa 
Komisjoni arvamust, kui tehakse ettepanek Euroopa Parlamendi kodukorra 
nende sätete muutmiseks, mis käsitlevad suhteid Euroopa Komisjoniga;

3.5. komisjoni kohalolek Euroopa Parlamendis:

q) komisjoni võetud kohustus olla kohal Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel 
või parlamendi muude organite koosolekutel, kui komisjonilt seda palutakse 
(punkt 37),

r) uus infotund Euroopa Komisjoni kõikide liikmetega – komisjoni presidendiga 
korraldatava infotunni eeskujul (punkt 37 a (uus)),

s) kõneaja parem kasutamine, eraldatud soovituslikust kõneajast kinnipidamine,

t) kutse osaleda esimeeste konverentsi ja komisjonide esimeeste konverentsi 
koosolekutel (punkt 10 taane 3);

4. on seisukohal, et kokkuleppe punktis 6 ettenähtud arvamus on arvamus, mille peab 
edastama Euroopa Parlamendi president, järgides esimeeste konverentsi eelnevat otsust; 
on seisukohal, et enne sellise otsuse tegemist peaks esimeeste konverents pöörduma 
komisjonide esimeeste konverentsi poole, et see esitaks oma seisukohad Euroopa 
Komisjoni liikmete käitumisjuhendi projekti nende sätete kohta, mis käsitlevad huvide 
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konflikti või eetilist käitumist;

5. märgib, et komisjon peab võimaldama Euroopa Parlamendi liikmetele vaatlejastaatuse 
kõikidel rahvusvahelistel konverentsidel ja kindlustama neile kohaloleku kõikidel 
asjakohastel koosolekutel, eriti koordineerimiskoosolekutel, kus komisjon annab teavet 
oma positsiooni kohta läbirääkimiste protsessis; vaid erandjuhtudel, õiguslike, tehniliste 
või diplomaatiliste võimaluste puudumisel, võib komisjon parlamendiliikmele 
vaatlejastaatuse andmisest keelduda, kuid komisjon peaks neid erandeid Euroopa 
Parlamendile eelnevalt selgitama ja neid väga rangelt tõlgendama;

6. on arvamusel, et sõnaühendit „rahvusvahelised konverentsid”, mida kasutatakse punktides 
21 ja 21 b (uus), tuleks käsitada selliselt, et see ei hõlma ainult mitmepoolseid, vaid ka 
kahepoolseid poliitiliselt tähtsaid kokkuleppeid (olulise tähtsusega poliitilist koostööd 
käsitlevad kokkulepped, kaubandus- ja kalanduskokkulepped), mis igal juhul nõuavad ka 
Euroopa Parlamendi nõusolekut;

7. on arvamusel, et uue kokkuleppe punktis 21 a (uus) nimetatud „mitmepoolsete 
rahvusvaheliste kokkulepete alusel loodud institutsioonide koosolekud” hõlmavad ka 
kahepoolsete kokkulepetega loodud institutsioone, eeldusel, et selles punktis sätestatud 
tingimused on täidetud;

8. märgib, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 peab komisjon 
Euroopa Parlamenti viivitamatult ja täielikult teavitama, kui tal on kavas ajutiselt 
rakendada mõnda rahvusvahelist kokkulepet või teha ettepanek mõne sellise kokkuleppe 
peatamiseks, ning komisjon peaks parlamendi seisukohti arvesse võtma veel enne kui 
nõukogu otsused langetab;

9. palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile täielikku teavet rahvusvaheliste kokkulepete 
üle peetavate läbirääkimiste kohta, sealhulgas „konfidentsiaalset teavet” kokkuleppe 2. 
lisa punktis 1.2.1 osutatud tähenduses ning samas lisas sätestatud üksikasjaliku korra 
kohaselt; see puudutab ka liikmesriikide või kolmandate riikide konfidentsiaalseid 
dokumente, mille puhul on vajalik koostaja nõusolek;

10. on arvamusel, et nn pehme õigus peab selles kokkuleppes hõlmama soovitusi, 
tõlgendavaid teatisi, vabatahtlikke kokkuleppeid ja vabatahtlikke õigusakte;

11.  kiidab käesolevale otsusele lisatud kokkuleppe heaks;

12.  otsustab lisada kokkuleppe oma kodukorrale, asendades sellega XIV lisa, et hõlbustada 
kättesaadavust ja tagada läbipaistvus;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja selle lisa teadmiseks nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Enne Lissaboni lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 295 sätestatud uue 
õigusliku aluse jõustumist ei andnud aluslepingud ELi institutsioonidele otsest stiimulit 
institutsioonidevaheliste kokkulepete sõlmimiseks. Institutsioonidevaheliste kokkulepetega ei 
tohi esmaste õigusaktide sätteid muuta, küll aga saab neid täpsustada, nagu sageli tehaksegi. 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe eelnõu, mille 
esimeeste konverents edastas põhiseaduskomisjonile, et parlamendi täiskogu saaks selle 
hiljem heaks kiita, on neile kahele institutsioonile tegelikult juba viies sedalaadi kokkulepe.
See kokkulepe peegeldab täpselt Lissaboni lepinguga sätestatud institutsioonilist tasakaalu.

Uus kokkulepe näitab parlamendi ja komisjoni suhete selget ja olulist paranemist. Nagu 
kokkulepete puhul üldiselt, on lõplik tekst ka käesoleval juhul pigem kahe osapoole vaheline 
kompromiss, kuid see lõppkompromiss kujutab endast tasakaalustatud otsust ning Lissaboni 
lepingu põhjendatud ja järjekindlat rakendust. 

Arvestades seda, et raportis on esile tõstetud parlamentaarse arhitektuuri tugisambaid –
seadusandlikku pädevust, parlamentaarset kontrolli täitevvõimu üle (sealhulgas 
rahvusvaheliste suhete valdkonnas), teavitamiskohustust ja täitevvõimu kohalolekut 
parlamendis – piirdutakse siin, seletuskirjas selliste küsimustega, mida raportis endas ei ole 
mainitud. 

Seadusandliku menetluse ja planeerimise osas tuleb rõhutada kahte asja, mis jäid raportis 
eraldi välja toomata. Esiteks – paremat õigusloomet puudutavad muudatusettepanekud ja 
teadaanne paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe läbivaatamise 
kohta kui poliitiliselt ülimalt tähtis avaldus. Teiseks – komisjoni poolt läbiviidavate mõju 
hindamiste uus kord. See on menetlus, mis peab olema läbipaistev ning võtma arvesse 
mitmesuguseid stsenaariume, sealhulgas võimalust „mitte midagi muuta”. See esitatakse 
põhimõtteliselt asjaomasele parlamendikomisjonile riikide parlamentidega konsulteerimiseks 
ettenähtud ajavahemikus, vastavalt Lissaboni lepingule.

Parlamentaarse kontrolli osas on kõik olulised küsimused esitatud raportis endas. Mis 
puudutab ELi rahvusvaheliste suhete institutsioonidevahelist mõõdet, siis ei tohi unustada, 
et see teema osutus läbirääkimistel kõige raskemaks. Euroopa Parlament tahab olla täiel 
määral informeeritud, et tal oleks kergem oma nõusolekut anda, et menetlused oleksid 
suuremas ulatuses prognoositavad ja et rahvusvahelisi kokkuleppeid ei jäetaks sõlmimata, kui 
läbirääkimised nende üle on juba lõpule viidud.

Teavitamiskohustuste osas arutati põhjalikult läbi probleemid, mis on seotud 
konfidentsiaalse teabega ja ametiisikutega, kellel on õigus teavet nõuda. Palju aega kulus 
tehniliste detailide selgitamiseks – kuidas ja millal teavet edastada. Kodanikualgatustel 
põhinevatele seadusandlike algatuste taotlustele suunatud varajane koostöö Euroopa 
Parlamendiga muutub edaspidi oluliseks abinõuks, mis aitab tugevdada parlamendi sidet 
kodanikega. Parlamendi uut pädevust täiendavad uued eeskirjad liidu õiguse ülevõtmise ja 
kohaldamise paremaks jälgimiseks.

Olulisemaid sätteid, mis käsitlevad Euroopa Komisjoni kohalolekut Euroopa 
Parlamendis, on selgitatud raportis endas. Siiski tuleb rõhutada, et need sätted puudutavad 
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Euroopa Komisjoni kõiki liikmeid, ka komisjoni presidenti ja välissuhete eest vastutavat 
asepresidenti / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat.

Raamkokkuleppe viimase punkti kohaselt tuleb kokkulepe praktilisi kogemusi arvestades läbi 
vaadata 2011. aasta lõpuks.

Lõppkokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks esitatud uus 
raamkokkulepe aitab kindlustada Lissaboni lepingu saavutusi ning toob lisaks palju uusi 
sätteid, mis on täielikus kooskõlas aluslepingutega. See kokkulepe tähendab olulist 
edasiminekut kahe institutsiooni poliitiliste suhete tugevdamise protsessis.


