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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 20 ja 27 muutmise ning artikli 48 lõike 2 ja 
artikli 50 tõlgendamise kohta
(2012/2012(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjonide esimeeste konverentsi esimehe 17. märtsi ja 27. septembri 
2011. aasta kirju, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2012),

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 20 – lõige 3 a (uus) 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Selleks et tagada parlamendi 
menetluste sujuv kulg, võib president 
komisjonide esimeeste konverentsi 
esimehe poolt kodukorra artikli 27 lõike 2 
kolmanda lõigu tingimuste kohaselt 
esitatud ettepaneku alusel võtta vastu mis 
tahes asjakohased meetmed, sealhulgas
vajaduse korral muuta või tühistada 
parlamendikomisjoni või selle esimehe 
otsuse menetluse kohta. Presidendi otsus 
ei kuulu vaidlustamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 27 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Komisjonide esimeeste konverents võib 
anda esimeeste konverentsile soovitusi 
komisjonide töö kohta ja osaistungjärgu 
päevakorra koostamiseks.

2. Komisjonide esimeeste konverents 
tagab parlamendikomisjonide töö 
nõuetekohase kooskõlastamise. 
Komisjonide esimeeste konverents võib 
anda esimeeste konverentsile soovitusi 
komisjonide töö kohta ja osaistungjärgu 
päevakorra koostamiseks.

Juhul kui mõne parlamendikomisjoni 
esimees on komisjonide koostöö ning 
komisjonide õiguste ja kohustuste osas 
erineval seisukohal, suunatakse küsimus 
komisjonide esimeeste konverentsile.
Juhul kui komisjonide esimeeste 
konverents teeb kindlaks, et 
parlamendikomisjon on tõsiselt rikkunud 
kodukorra sätteid või komisjonide lojaalse 
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koostöö põhimõtet viisil, mis võib tõsiselt 
ohustada parlamendi menetluste sujuvat 
kulgu, võib komisjonide esimeeste 
konverentsi esimees pärast asjaomaste 
komisjonide esimeeste ärakuulamist võtta 
artikli 20 lõike 3 a alusel vastu mis tahes 
asjakohase meetme. 

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 48 – lõige 2 – tõlgendus (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Juhul kui tegu on menetlusega kaasatud 
komisjonide osalusel, on raportööri 
õigused kaasatud komisjoni 
ainupädevusega seotud aspektide osas 
kaasatud komisjoni arvamuse koostajal. 
Komisjonide ühiste koosolekutega 
menetluse puhul võivad raportöörid 
muudatusettepanekuid esitada üksnes 
ühisel kokkuleppel.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 50 – taane 4 – tõlgendus (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Õigus esitada muudatusettepanekuid 
neljanda taande alusel otse täiskogul on 
erisäte, mille eesmärk on võimaldada 
täiskogul arutada nimetatud taandes 
esitatud tingimustel küsimusi, mille osas 
vastutav komisjon ja kaasatud komisjon ei 
ole jõudnud kokkuleppele. Kodukorra 
muid sätteid, mis piiravad 
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muudatusettepanekute esitamise õigust, ei 
kohaldata neljandast taandest tulenevate 
kaasatud komisjoni õiguste suhtes.

Or. fr
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SELETUSKIRI

Komisjonide esimeeste konverentsi esimees palus oma 17. märtsi 2011. aasta kirjas 
põhiseaduskomisjonil täpsustada, kas kodukorra artikli 48 lõike 2 sätted, mis käsitlevad 
täiskogul algatusraportite kohta muudatusettepanekute esitamise eeskirju, takistavad kaasatud 
komisjonil esitada täiskogul muudatusettepanekuid artikli 50 neljanda taande alusel.

Komisjonide esimeeste konverentsi esimees väljendas oma 27. septembri 2011. aasta kirjas 
samuti muret seoses artikli 50 kohaldamisega, nimelt vastutava komisjoni ja kaasatud 
komisjoni(de) kohustuste osas seoses nende sätetega, mis puudutavad ühist või ainupädevust. 
Komisjonide esimeeste konverentsi esimees palus kaaluda võimalust võtta kasutusele 
mehhanism, millega tagada vastastikuste kohustuste täitmine. 

Praegune olukord

Artiklis 50 on määratud kindlaks kaasatud komisjonide koostöö kord ning praeguses 
sõnastuses on nimetatud artikli neljanda taande teises lauses sätestatud järgmist: „kui vastutav 
komisjon lükkab tagasi muudatusettepanekud küsimuses, mis kuulub vastutava komisjoni ja 
kaasatud komisjoni ühisesse pädevusse, võib kaasatud komisjon esitada need 
muudatusettepanekud otse täiskogule”. Nimetatud säte on aga vastuolus artikli 48 lõikega 2, 
milles on sätestatud, et vastutava komisjoni raportöör võib algatusraportite kohta 
muudatusettepanekuid esitada ainult uue teabe arvessevõtmiseks või juhul, kui need esitab 
vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest.

Kuna artikli 48 lõige 2 on alus, mille põhjal ei ole täiskogul arutamiseks vastuvõetavad 
kaasatud komisjoni esitatud muudatusettepanekud, on komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees palunud selgitada artikli 50 ja artikli 48 lõike 2 suhet. 

Eesmärgid

Artikkel 48 võeti kasutusele eesmärgiga kiirendada algatusraportite läbivaatamist ja
vastuvõtmist täiskogul. Seetõttu tuleb uurida, kas see eesmärk ei takista andmast kaasatud 
komisjoni esimehele õigust esitada muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekute õiguse liiga 
suures osas laiendamisega avataks Pandora laegas ning nullitaks nimetatud artikli 
vastuvõtmist ajendanud kavatsused.

Teisest küljest toetub artikkel 50 kaasatud komisjonide lojaalse koostöö põhimõttele sellises 
menetluses, kus vastutaval komisjonil on üldiselt öelda viimane sõna, välja arvatud kaasatud 
komisjoni ainupädevusse kuuluvate aspektide puhul. Kuna puudub meetmete võtmise või 
vaidlustamise võimalus juhul, kui rikutakse ühiselt kokkulepitud reegleid, ei saa täielikult 
välistada võimalust, et vastutav komisjon kuritarvitab oma positsiooni. Artikli 50 neljanda 
taande teises lauses sätestatud kaitsemeede, mis võimaldab kaasatud komisjonil esitada 
muudatusettepanekuid otse täiskogul, on aga vastuolus artikli 48 lõikega 2. 

Eesmärk on seega selgitada nimetatud kahe artikli suhet, vältides nii palju kui võimalik 
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algatusraportite täiskogul läbivaatamise ja vastuvõtmise menetluse aeglustamist, ning teisest 
küljest tagada kaasatud komisjonide lojaalse koostöö põhimõtte järgimine artiklile 50 
tuginevas menetluses.

Järelikult tuleks vastata järgmistele küsimustele:

a) kas kaasatud komisjoni raportöörile tuleks anda õigus esitada algatusraportite kohta 
muudatusettepanekuid;

b) kas kaasatud komisjoni raportööril peaks olema samasugune muudatusettepanekute 
esitamise õigus nagu vastutava komisjoni raportööril või peaks see õigus piirduma üksnes 
kaasatud komisjoni ainupädevusse kuuluvate aspektidega;

c) kas õiguse suhtes esitada muudatusettepanekuid otse täiskogul (artikli 50 neljas taane) 
tuleks kohaldada artikli 48 lõike 2 piiranguid või tuleks esimest aspekti käsitleda erisättena, 
mille eesmärk on tagada kaasatud komisjonide õigused kõikides parlamendis toimuva arutelu 
etappides;

d) kas ei oleks mõttekas kasutada seda võimalust ka ühiskomisjonide arvesse võtmiseks.

Raporti projektis pakutud kahe artikli tõlgendamine tugineb järgmisele hüpoteesile:

– kaasatud komisjoni raportööril peavad tema ainupädevusse kuuluvate aspektide puhul 
olema samad õigused nagu vastutava komisjoni raportööril;

– vajadus tagada kaasatud komisjonide õigused ja kaitsta neid annab kindlalt tunnistust 
sellest, et ei tohi mingil juhul piirata artikli 50 neljanda taande kohaldamisala;

– kaasatud komisjonidega menetluse puhul peaksid raportöörid tegutsema üksmeelselt.

Kas teemavaldkonda tuleks laiendada?

Ehkki komisjonide esimeeste konverentsi esimehe taotlused puudutavad sellise mehhanismi 
kasutuselevõtmist, millega lahendada algatusraportite puhul esile kerkivaid kaasatud 
komisjonide võimalikke vaidlusi, on õigustatud küsida, kas ei oleks otstarbekas kasutada 
taotlustega pakutavat võimalust võtta kasutusele ulatuslikum säte, mille abil komisjonide 
esimeeste konverentsi esimehel oleks võimalik lahendada kõik parlamendikomisjonide 
vahelised vaidlused, olenemata sellest, kas tegu on artikli 50 kohaldamist puudutavate või 
muude vaidlustega.

Seetõttu tuleks kaaluda, kas oleks mõttekas luua vaidlustega tegelev organ, kelle ülesanne on 
vaadata läbi nõuandva komisjoni või kaasatud komisjoni taotlused ning kes oleks võimeline 
esitama piisavalt tõendeid selle kohta, et vastutav komisjon on rikkunud tõsiselt ja tahtlikult 
komisjonide lojaalse koostöö reegleid. 

Selle variandi kasuks otsustamisel tundub mõttekas täiendada kodukorra artikleid 20 ja 27, et 
anda parlamendi presidendile pärast komisjonide esimeeste konverentsiga seotud menetlust 
selgesõnaliselt volitus leida asjakohaste meetmetega (mis võib tähendada isegi menetluse 
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kohta tehtud otsuse tühistamist) lõplik lahendus mis tahes parlamendikomisjonide vahelistele 
menetluse küsimuses tekkinud vaidlustele, sõltumata erijuhtumitest, mis võivad esineda 
artiklite 50 ja 48 lõike 2 kohaldamisel.


