
PR\891031ET.doc PE480.808v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põhiseaduskomisjon

2011/2058(REG)

2.2.2012

RAPORTI PROJEKT
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 123 muutmine
(2011/2058(REG))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Rafał Trzaskowski



PE480.808v01-00 2/5 PR\891031ET.doc

ET

PR_REG

SISUKORD

lehekülg

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS ..................................3



PR\891031ET.doc 3/5 PE480.808v01-00

ET

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 123 muutmise kohta
(2011/2058(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 11. novembri 2010. aasta kirja,

– võttes arvesse parlamendi poliitikaosakonna uuringut „Kirjalikud deklaratsioonid Euroopa 
Parlamendis: menetluse ja mõju läbivaatamine” (PE 462.424),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

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

ning arvestades järgmist:

A. parlament on aastate jooksul märgatavalt laiendanud oma volitusi ja taganud endale 
olulised vahendid, mis võimaldavad tal mõjutada Euroopa Liidu otsustusprotsessi 
enamikus liidu tegevusvaldkondades;

B. minevikus on kirjalikud deklaratsioonid olnud kasulik vahend, et tõstatada liidu 
kodanikele erilist muret valmistavaid teemasid;

C. kirjalikke deklaratsioone kasutatakse regulaarselt, kuid mitte eriti arvukalt; ainult väike 
osa neist saab parlamendi koosseisu enamuse vajaliku toetuse;

D. enamik kirjalikke deklaratsioone aegub pärast kodukorras sätestatud ajavahemiku 
möödumist;

E. enamik vastu võetud kirjalikke deklaratsioone on adresseeritud komisjonile, kes on 
teatavasti ainus institutsioon, kes on neis tõstatatud küsimustele vastanud;

F. vastused piirduvad enamikul juhtudel sellega, et korratakse komisjoni käimasolevat 
tegevust, ja neis nähakse ainult erandjuhtudel ette konkreetne tegevus, mille ajendiks on 
kirjalik deklaratsioon;

G. parlamendi suurenenud volitusi arvestades on kirjalike deklaratsioonide tähtsus tunduvalt 
vähenenud;

H. kirjalikel deklaratsioonidel on väga piiratud mõju nii päevakorra koostamisel kui ka 
institutsioonide tehtavate otsuste mõjutamisel ning nende tõhususest võib jääda eksitav 
mulje;

I. kirjalikke deklaratsioone tuleks järk-järgult piirata ja järgmisel ametiajal peaks parlament 
kaaluma nende täielikku kaotamist;
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1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

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

3. palub juhatusel vaadata läbi kehtivad turvaeeskirjad, et vältida kirjalike deklaratsioonide 
laialdast reklaamimist ja võimaldada parlamendiliikmetel häirimatult istungisaali pääseda; 

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

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 123 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kuni viis parlamendiliiget võivad 
esitada kirjaliku deklaratsiooni pikkusega 
kuni 200 sõna teema kohta, mis kuulub 
Euroopa Liidu pädevusse ega hõlma 
küsimusi, mida parajasti käsitletakse
seadusandlikus protsessis. President annab 
loa iga üksikjuhtumi puhul eraldi.
Kirjalikud deklaratsioonid trükitakse
ametlikes keeltes ja jagatakse laiali. Need 
kantakse koos allakirjutanute nimedega 
registrisse. Register on avalik ning asub 
osaistungjärkude ajal istungisaali 
sissepääsu ees ja osaistungjärkude 
vahelisel ajal sobivas kohas, mille määrab 
kindlaks kvestorite kogu.

1. Kuni viis parlamendiliiget võivad 
esitada kirjaliku deklaratsiooni pikkusega 
kuni 200 sõna teema kohta, mis kuulub
ainult Euroopa Liidu pädevusse ega hõlma 
küsimusi, mida parajasti käsitletakse
seadusandlikes või muudes kui 
seadusandlikes menetlustes. President 
annab loa iga üksikjuhtumi puhul eraldi.
Kirjalikud deklaratsioonid avaldatakse
ametlikes keeltes parlamendi veebisaidil ja 
jagatakse elektrooniliselt kõikidele 
parlamendiliikmetele. Need kantakse koos 
allakirjutanute nimedega elektroonilisse
registrisse. Register on avalik ja 
kättesaadav parlamendi veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 123 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Iga parlamendiliige võib anda registrisse 
kantud deklaratsioonile oma allkirja.

2. Iga parlamendiliige võib anda registrisse 
kantud deklaratsioonile oma allkirja.



PR\891031ET.doc 5/5 PE480.808v01-00

ET

Allkirja võib tagasi võtta igal ajal enne 
kolme kuu möödumist deklaratsiooni 
registrisse kandmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 123 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui deklaratsioonile on alla kirjutanud 
parlamendi koosseisu enamus, teatab 
president sellest parlamendile, 
allakirjutanute nimed avaldatakse 
protokollis ja deklaratsioon avaldatakse 
vastuvõetud tekstina.

3. Kui kolme kuu möödumisel alates 
registrisse kandmisest on deklaratsioonile 
alla kirjutanud parlamendi koosseisu 
enamus, teatab president sellest 
parlamendile, allakirjutanute nimed 
avaldatakse protokollis ja deklaratsioon 
avaldatakse vastuvõetud tekstina.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 123 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Kirjalik deklaratsioon, mis on olnud 
registris üle kolme kuu ja millele ei ole 
selleks ajaks alla kirjutanud vähemalt pool 
parlamendi koosseisust, aegub.

5. Kirjalik deklaratsioon, mis on olnud
registris üle kolme kuu ja millele ei ole 
selleks ajaks alla kirjutanud vähemalt pool 
parlamendi koosseisust, aegub; seda 
kolmekuulist tähtaega ei ole võimalik 
pikendada.

Or. en


