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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (nõusolekumenetlus) muutmise kohta
(2012/2124(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjonide esimeeste konverentsi esimehe 9. detsembri 2011. aasta kirja,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval ja 
seda kohaldatakse nendele nõusolekumenetlustele, mille kohta vastutav 
parlamendikomisjon ei ole veel soovitust vastu võtnud;

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

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 81

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava 
komisjoni soovitusest anda kõnealusele 
aktile nõusolek või lükata see tagasi.

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut 
seadusandlikule ettepanekule, võtab 
parlament otsuse vastu, võttes arvesse
vastutava komisjoni soovitust anda 
kõnealusele aktile nõusolek või lükata see 
tagasi. Soovitus sisaldab volitusi, kuid ei 
sisalda põhjendusi. See võib sisaldada 
lühiselgitust, mille koostamise eest 
vastutab raportöör ja mida ei panda 
hääletusele. Parlamendikomisjonis 
esitatud muudatusettepanekud on 
vastuvõetavad üksnes sel juhul, kui 
nendes esitatu on vastupidine raportööri 
poolt tehtud soovitusele. 
2. Vastutav komisjon võib esitada koos 
soovitusega muu kui seadusandliku 
resolutsiooni ettepaneku.
3. Vastutav komisjon tegeleb 
nõusolekutaotlusega ilma põhjendamatu 
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viivituseta. Kui vastutav komisjon ei ole 
soovitust vastu võtnud nelja kuu jooksul 
alates sellest, kui nõusolekutaotlus talle 
edastati, võib esimeeste konverents lisada 
selle küsimuse arutamiseks järgmise 
osaistungjärgu päevakorda.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik 
häälteenamus on seadusandliku ettepaneku 
õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu 
lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

4. Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus nõusoleku andmise üle, 
olenemata sellest, kas vastutav komisjon 
soovitas õigusaktile nõusoleku anda või 
see tagasi lükata, ja muudatusettepanekuid 
ei saa esitada. Nõusoleku andmiseks 
vajalik häälteenamus on seadusandliku 
ettepaneku õiguslikuks aluseks olevas 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis nõutav 
häälteenamus või kui nendes ei ole 
enamust nimetatud, siis antud häälte 
enamus. Kui nõutud häälteenamust ei 
saavutata, loetakse esitatud õigusakt mitte 
vastuvõetuks.

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste 
lepingute puhul ning juhul, kui 
tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt 
ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse
vastavalt artikleid 74c, 74e ja 90.
Seadusandliku tavamenetlusega hõlmatud 
valdkonnas tehtava tõhustatud koostöö 
menetluse puhul kohaldatakse kodukorra 
artiklit 74g.

5. Lisaks kohaldatakse rahvusvaheliste 
lepingute ja ühinemislepingute puhul ning 
juhul, kui tuvastatakse, et liikmesriik rikub 
oluliselt ja püsivalt aluspõhimõtteid,
parlamendi kooseisu määramisel, 
liikmesriikidevahelise tõhustatud koostöö 
sisseseadmisel ja mitmeaastase 
finantsraamistiku vastuvõtmisel vastavalt 
artikleid 90, 74c, 74e, 74f, 74g ja 75.

3. Seadusandliku ettepaneku või 
kavandatava rahvusvahelise lepingu
puhul, mille vastuvõtmiseks on vajalik 
parlamendi nõusolek, võib vastutav 
komisjon positiivse lõpptulemuse 
saavutamiseks otsustada esitada 
parlamendile vaheraporti ettepaneku kohta 
koos resolutsiooni ettepanekuga, milles 
sisalduvad soovitused seadusandliku 
ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.

6. Seadusandliku ettepaneku puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon esitada 
parlamendile vaheraporti ettepaneku kohta 
koos resolutsiooni ettepanekuga, milles 
sisalduvad soovitused seadusandliku 
ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.

Or. en
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SELETUSKIRI

Käesolevas raportis käsitletakse seda, kuidas Euroopa Parlament annab oma nõusoleku 
nendes menetlustes, kus see on nõutud aluslepingutega (nõusolekumenetlus).

1) Nõusolekumenetlus

Nõusolekumenetlus kehtestati 1986. aastal ühtse Euroopa aktiga kahes valdkonnas: 
assotsieerimislepingud ja ühinemist käsitlevad lepingud. Aluslepingute kõikide järgnevate 
muutmistega on selle menetluse kohaldamisala laiendatud. Nüüd, pärast Lissaboni lepingu 
vastuvõtmist, kujutab nõusolekumenetlus endast seadusandlikku erimenetlust Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 289 lõike 2 tähenduses.

Nõusolekumenetluse kohaldamise valdkonnad on aluslepingutes ammendavalt sätestatud. 
Peamised valdkonnad on:

– lepingud, mis loovad teatud institutsioonilisi raamistikke, liidu eelarvele olulist mõju 
avaldavad lepingud ning lepingud, mis hõlmavad valdkondi, mille suhtes kohaldatakse kas 
seadusandlikku tavamenetlust või seadusandlikku erimenetlust, mille puhul on nõutav 
Euroopa Parlamendi nõusolek;1

– ühinemislepingud;2

– paindlikkuse klausli kohaldamine;3

– tõhustatud koostöö sisseseadmine;4

– liidu ühinemine inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga;5

– mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmine;6

– Euroopa Parlamendi liikmete valimise ühtne menetlus;7

– Euroopa Parlamendi koosseis;8

– ELi kodanike õiguste suurendamine;9

– nõukogu ja Euroopa Ülemkogu poolt võetavad otsused liidu väärtuste olulise ja jätkuva 
rikkumise esinemise kohta;10

– liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed.11

2) Kodukord

                                               
1 ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkt a.
2 Euroopa Liidu lepingu artikkel 49.
3 ELi toimimise lepingu artikkel 352.
4 ELi toimimise lepingu artikli 329 lõige 1.
5 ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkt a.
6 ELi toimimise lepingu artikli 312 lõige 2.
7 ELi toimimise lepingu artikli 223 lõike 1 teine lõik.
8 Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõike 2 teine lõik.
9 ELi toimimise lepingu artikli 25 teine lõik.
10 Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiked 1 ja 2.
11 ELi toimimise lepingu artikli 311 lõige 4.
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Nimetatud valdkondade suhtes kohaldatakse parlamendi kodukorra üldist artiklit (artikkel 81) 
ja mitut eriartiklit, mis sisaldavad juhtumipõhiseid sätteid erisätetena (lex specialis), muul 
juhul viidatakse aga üldisele artiklile 81. Eriartiklid on järgmised: artikkel 90 –
rahvusvahelised lepingud, artikkel 74c – ühinemislepingud, artikkel 74g –
liikmesriikidevaheline tõhustatud koostöö, artikkel 74f – parlamendi koosseis, ja artikkel 74e 
– aluspõhimõtete rikkumine liikmesriigi poolt. 

Käesoleva raporti projekti jaoks kõige olulisem artikkel – üldine artikkel 81 – kõlab 
järgmiselt: 

„Artikli 81 lõiked 1 ja 3

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut seadusandlikule ettepanekule, võtab parlament 
otsuse vastu, lähtudes vastutava komisjoni soovitusest anda kõnealusele aktile nõusolek või 
lükata see tagasi.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu toimimise 
lepingu alusel vajalik parlamendi nõusolek, toimub parlamendis üks hääletus; 
muudatusettepanekuid ei saa esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik häälteenamus on 
seadusandliku ettepaneku õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu lepingu või Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

3. Seadusandliku ettepaneku või kavandatava rahvusvahelise lepingu puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi nõusolek, võib vastutav komisjon positiivse 
lõpptulemuse saavutamiseks otsustada esitada parlamendile vaheraporti ettepaneku kohta 
koos resolutsiooni ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused seadusandliku ettepaneku 
muutmiseks või rakendamiseks.”

Artiklis 81 ei täpsustata, mis kujul komisjon oma soovituse annab. Tavaliselt antakse see 
seadusandliku resolutsiooni kujul, millega parlament annab kõnealusele õigusaktile oma 
nõusoleku või keeldub selle andmisest. Kui aluslepingutes ei sätestata teisiti, on parlamendi 
nõusolekuks vaja antud häälte enamust1. Mõnel juhul, näiteks uue liikmesriigi ühinemisel või 
valimismenetluse puhul, on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.2

3) Viide põhiseaduskomisjonile

Komisjonide esimeeste konverentsi esimees Klaus-Heiner Lehne juhtis oma 9. detsembri 
2011. aasta kirjas tähelepanu asjaolule, et parlamendikomisjonid kasutavad väga erinevaid 
nõusolekumenetlusega seotud tavasid3. Ta palus komisjonide esimeeste nimel 
põhiseaduskomisjonil vaadata läbi parlamendi kodukorra asjakohased artiklid, et muuta need 
selgemaks, läbipaistvamaks ja võimaluse korral mõjusamaks. Kirjas esitati ka neli küsimust, 
mida põhiseaduskomisjon peaks arvesse võtma. Parlamendikomisjonides toimuvate arutelude 
seisukohast võib need koondada kolmeks oluliseks küsimuseks:

                                               
1 ELi toimimise lepingu artikkel 231.
2 Artikli 81 lõike 1 teine lõik.
3 Vt ka liidu sisepoliitika peadirektoraadi õigusloome koordineerimise üksuse poolt 2011. aasta septembris läbi 
viidud uuringut.
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– Kas soovituse projektis ja soovituses, mille vastutav komisjon annab täiskogule, peaksid 
olema lubatud põhjendused?

– Kas peaks olema lubatud teha muudatusettepanekuid soovituse projekti kohta komisjonis
ja soovituse kohta täiskogul? Kui jah, siis milliste teksti osade kohta?

– Kas negatiivset hääletustulemust soovituse otsust sisaldava lõike kohta tuleks pidada 
positiivseks hääletustulemuseks vastupidise seisukoha kohta? 

4) Põhjendused

Vastutava komisjoni poolt täiskogule esitatavas soovituses ei ole põhjendusi seni lubatud 
esitada, välja arvatud juhul, kui nad viitavad faktidele või tekstidele ja võrduvad seega 
volitustega1.

Seda tava põhjendatakse väitega, et kui otsusega, mida parlament peab tegema (jah või ei), 
kaasneksid põhjendused, muutuks otsus vähem selgeks ja vähem kaalukaks. Nimetatud 
seisukohta põhjendatakse ka veel sellega, et komisjoni ettepanekut käsitlevas seadusandlikus 
raportis sisalduvas seadusandlikus resolutsioonis ei tohi samuti põhjendusi olla (kodukorra 
artikli 55 lõige 2). Seadusandliku ettepaneku või kavandatava lepingu kohta võib enne selle 
vastuvõtmist või sõlmimist vastavalt artikli 81 lõikele 3 ja artikli 90 lõikele 4 teha 
vaheraportis poliitilisi märkusi ja nõudmisi.

Teisest küljest on poliitilisest vaatekohast soovitav ja võib-olla vajalikki, et parlament esitaks 
oma otsuse põhjendused. 
Käesolevas raportis pakutakse ajutise lahendusena mitte lubada põhjendusi, kuid lubada seda, 
et vastutav komisjon esitab täiskogu istungile koos oma soovitusega muu kui seadusandliku 
resolutsiooni ettepaneku. Nii toimides oleks komisjoni(de)l ja hiljem täiskogul võimalik 
kavandatud õigusakti kohta märkusi esitada ja üksikasjalikult oma seisukohta selgitada. 
Häälte jaotus tagab enamasti, et vastu võetud resolutsioon ei lähe vastuollu nõusoleku 
andmise kohta võetud otsusega (vt allpool).

5) Muudatusettepanekud

Kuna põhjendusi täiskogul ei lubata, ei teki ka küsimust muudatusettepanekute kohta. Põhjus 
seisneb artikli 81 sõnastuses: „Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on … lepingu alusel 
vajalik parlamendi nõusolek, toimub parlamendis üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa 
esitada.”2 Seda sätet kohaldatakse ilma igasuguse kahtluseta õigusakti enda teksti kohta. 
Rahvusvahelisi lepinguid käsitlev erisäte annab järgmise selgituse: 

„Artikli 90 lõige 7

                                               
1 Siinkohal tuleb märkida, et praegu parlamendi poolt kasutatavas tekstimudelis ei ole põhjendusi üldse ette 
nähtud.
2 Artikli 81 lõike 1 teine lõik.
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7. Parlament esitab arvamuse või annab nõusoleku Euroopa Liidu sõlmitava rahvusvahelise 
lepingu või finantsprotokolli sõlmimise, pikendamise või muutmise kohta ühel hääletusel 
antud häälte enamusega. Lepingu või protokolli teksti kohta ei saa esitada 
muudatusettepanekuid.”

Õigusakti teksti väljajätmise eesmärk on tagada, et parlamendi otsus oleks ühemõtteline ja 
tingimusteta, kuna sellel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Rahvusvaheliste lepingute 
puhul on lisapõhjus selles, et läbirääkimistel kokku lepitud lepingut ei saa ühepoolselt muuta. 
Sama arutluskäik ei kehti aga soovituse projekti võimalike osade kohta, nagu volitused, 
põhjendused või otsust sisaldav lõige. Kui komisjoni soovitus ei tohi vastavalt eeltoodule 
põhjendusi sisaldada (selle ülesande võtab endale resolutsiooni ettepanek), siis võimalikud 
muudatusettepanekud võiksid – ja peaksid – piirduma otsust sisaldava lõikega. Mis puutub 
viimatinimetatud osasse, siis muudatusettepanekute esitamise võimalus on oluline, et vältida 
ebaselgust selles, mis on parlamendikomisjoni(de) täpne seisukoht. 

6) Hääletamine

Juhul kui komisjoni soovituse projektis või täiskogu soovituses esitatud otsus ei saa nõutud 
häälteenamust ja kui vastupidise seisukoha kohta ei ole muudatusettepanekut esitatud või kui 
ka see ei saa nõutud häälteenamust, tekib küsimus, kuidas hääletustulemust mõista. Kas seda 
tuleks käsitada nii, et vastav komisjon või täiskogu ei ole otsust üldse vastu võtnud, või 
hoopis ettepanekus esitatule vastupidise otsusena? Viimatimainitud variant tähendaks, et kui 
on tehtud ettepanek võtta kõnealune õigusakt vastu ja see ettepanek ei saa häälteenamust, 
loetakse õigusakt tagasilükatuks, ja vastupidi – kui tagasilükkamise ettepanek ei saa 
häälteenamust, loetakse õigusakt vastuvõetuks1.

Viimati mainitud tõlgendust, mis on täiskogul tavaks olnud, on põhjendatud artikli 90 lõikes 
9: „Kui parlament ei anna rahvusvahelisele lepingule nõusolekut, annab president nõukogule 
teada, et vastavat lepingut ei saa sõlmida.” Alates võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) 
üle toimunud hääletusest 4. juulil 2012 on parlamendi tavad muutunud ja nüüd on tavaks 
hääletada nõusoleku andmise üle, olenemata komisjoni soovitusest. Kui nõusolekuks 
häälteenamust ei saada, loetakse õigusakt tagasilükatuks.

Selle küsimuse lahendamisel tuleb võtta arvesse kahte aspekti. Esiteks, pidades silmas 
parlamendi nõusoleku kui seadusandliku menetluse ühe etapi tähtsust, võib väita, et 
nõusoleku andmine peaks olema positiivne seisukohavõtt, mitte parlamendi tagasilükkava 
otsuse tulem. Teiseks võib selle lahenduse korral tekkida probleem, kui tegemist on teatavate 
nõusolekut vajavate otsuste puhul nõutud spetsiaalse minimaalse häälte arvuga (näiteks 
häälteenamus ühinemislepingute puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 49 kohaselt, 
mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 
lõike 2 kohaselt, valimismenetluse puhul Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 223 lõike 1 
kohaselt ning häälte kahekolmandikuline enamus, mis esindab Euroopa Parlamendi liikmete 
enamust, liidu väärtuste rikkumise puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 7 kohaselt koos 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 354).
                                               
1 Vt näiteks artikli 210 lõiget 3 Euroopa erakondade kohta: „Parlament hääletab asjaomase erakonna poolt lõikes 
1 nimetatud põhimõtetest kinnipidamist käsitleva otsuse ettepaneku üle ja teeb otsuse antud häälte enamusega.
Muudatusettepanekuid esitada ei saa. Kui otsuse ettepanek ei saa häälteenamust, loetakse vastuvõetuks 
vastupidine otsus.”
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Siin kerkib üles küsimus, kas hääletustulemust, millega lihtsa häälteenamuse (kuid mitte 
nõutud kvalifitseeritud häälteenamusega) on heaks kiidetud soovitus nõusolekut mitte anda, 
võib ikkagi pidada heakskiiduks. Raportööri arvates mitte. 

Parlamendi otsuste kohta on spetsiaalse häälteenamuse nõue kehtestatud selleks, et tagada, et 
suure tähtsusega otsuseid ei võetaks juhusliku häälteenamusega vastu siis, kui täiskogu 
istungist osavõtu määr on väike. Seda eesmärki ei saavutata, kui lihthäälteenamusega saadud 
negatiivsel tulemusel oleks teatavatel asjaoludel sama mõju mis hääletusel, mille jaoks on 
vaja kvalifitseeritud häälteenamust.

Neid raskusi saaks vältida, kui nõusoleku andmise hääletus täiskogu istungil nö lahutataks 
soovituse projektist või täiskogule esitatavast soovitusest. Teiste sõnadega pannakse 
hääletusele ainult nõusoleku küsimus, olenemata sellest, mida soovitab raportöör või 
komisjon. Õigusakt, mis ei saa asjakohast häälteenamust, loetakse tagasilükatuks. Sellisel 
juhul tähendaks mõiste „soovitus” seda, mida see mõiste tavaliselt tähendab – ettepanekut, 
mis ei ole mingil moel siduv. See ei tähenda muidugi, et sellel ei oleks poliitilist kaalu.

Nagu juba mainitud, on parlamendi tava selles suhtes alates võltsimisvastase 
kaubanduslepingu üle toimunud hääletusest 4. juulil 2012 muutunud. Raportöör teeb 
ettepaneku kodukord selle tavaga vastavusse viia.

Komisjonide etapis on olukord veidi teistsugune, sest raportööri esitatud soovituse projekt 
eeldab „jah” või „ei” vastust. Nn mittefiktiivsete otsuste põhimõtte kohaldamine (mida 
raportöör pooldab) tähendab siin, et juhtudel, mil komisjon raportööri ei toeta, jääb soovitus 
üldse esitamata ja komisjon peab koostama uue raporti projekti. Kuna selline olukord ei saa 
kesta igavesti, tuleks kehtestada tähtaeg (vt artikkel 81 lõige 3 (uus)).1

                                               
1 Vt ka põhiseaduskomisjoni esitatud tõlgendust selle kohta, mis juhtub, kui hääled jagunevad võrdselt soovituse 
eelnõu üle mitte sekkuda Euroopa Liidu kohtu menetluses olevasse kohtuasja – kodukorra artikli 159 lõige 3, 
P7_TA-PROV(2013)0121


