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EUROOPA PARLAMENDI SEITSMES AMETIAEG (2009–2014)

SEPTEMBER 2009

PARLAMENTIDEVAHELISTE DELEGATSIOONIDE AVAKOOSOLEKUD1

KODUKORRA ARTIKLID, MIS ON SEOTUD PARLAMENTIDEVAHELISTE 
DELEGATSIOONIDE AVAKOOSOLEKUTEGA

Artikkel 12
Ajutine istungi juhataja

1. Artikli 134 lõikes 2 ette nähtud istungit ja iga muud istungit, mille eesmärgiks on valida 
president ja juhatus, juhatab kuni presidendi valimiseni ametist lahkuv president või, kui viimane 
ei saa seda teha, ametist lahkuv asepresident asepresidentide järjestuse alusel või, kui keegi neist 
ei saa seda teha, kõige kauem ametis olnud parlamendiliige.

2. Kui istungit juhatab parlamendiliige, kes on ajutine istungi juhataja lõike 1 alusel, 
arutatakse vaid neid küsimusi, mis on seotud presidendi valimise ja volituste kontrollimisega.

Parlamendiliige, kes on ajutine istungi juhataja lõike 1 alusel, täidab presidendi volitusi, millele 
on osutatud artikli 3 lõike 2 teises lõigus. Kõik muud volituste kontrollimist puudutavad 
küsimused, mis tõstatatakse sel ajal, kui ta istungit juhatab, edastatakse volituste kontrollimise 
eest vastutavale komisjonile.

Artikkel 13
Kandidaatide ülesseadmine ja üldsätted

1. President, asepresidendid ja kvestorid valitakse salajasel hääletusel artikli 169 sätete 
alusel. Kandidaatide ülesseadmiseks on vajalik nende nõusolek. Kandidaate võivad üles seada 
fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget. Kui ülesseatud kandidaatide arv ei ületa täidetavate 
kohtade arvu, võib kandidaatide valimine toimuda lihtsa heakskiitmisega.

2. Presidendi, asepresidentide ja kvestorite valimisel tuleb arvestada vajadusega tagada 
liikmesriikide ja poliitiliste vaadete üldine õiglane esindatus.

                                               
1 Kohaldatakse järgmiste delegatsioonide suhtes: parlamentidevahelised delegatsioonid, delegatsioonid 
parlamentaarsetes ühiskomisjonides, delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja delegatsioonid 
mitmepoolsetes assambleedes.
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Artikkel 14
Presidendi valimine ja avakõne

1. Kõigepealt valitakse president. Ülesseatud kandidaatide nimed antakse enne iga 
hääletusvooru selle parlamendiliikme kätte, kes on artikli 12 alusel ajutine istungi juhataja ja kes 
teatab need parlamendile. Kui pärast kolme hääletusvooru ei ole ükski kandidaat kogunud antud 
häälte absoluutset enamust, pääsevad neljandasse hääletusvooru kaks parlamendiliiget, kes said 
kolmandas hääletusvoorus kõige enam hääli. Võrdse häälte arvu puhul kuulutatakse valituks 
vanem kandidaat.

2. Kohe, kui president on valitud, annab parlamendiliige, kes on ajutine istungi juhataja 
artikli 12 alusel, juhatamise talle üle. Avakõne võib pidada ainult valitud president.

Artikkel 164
Hääletusõigus
Hääletusõigus on isiklik õigus.

Parlamendiliikmed hääletavad individuaalselt ja isiklikult.

Artikli 153 lõike 1 alusel loetakse käesoleva artikli rikkumist oluliseks istungi korra rikkumiseks, 
mille suhtes kohaldatakse nimetatud artiklist tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

Artikkel 168
Elektrooniline hääletus
1. Presidendil on igal hetkel õigus võtta vastu otsus, et artiklites 165, 167 ja 169 sätestatud 
hääletuseks kasutatakse elektroonilist hääletussüsteemi.
Kui elektroonilist hääletussüsteemi ei saa tehnilistel põhjustel kasutada, toimub hääletus artikli 
165, artikli 167 lõike 2 või artikli 169 alusel.
Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamise tehniline korraldus toimub juhatuse ettekirjutuste 
alusel.

2. Elektroonilise hääletuse korral salvestatakse tulemus ainult numbriliselt.
Kui artikli 167 lõike 1 alusel on esitatud taotlus nimelise hääletuse korraldamiseks, kantakse 
hääletustulemus istungi protokolli nimeliselt, fraktsioonide kaupa, tähestikulises järjekorras.

3. Kui enamus kohalolevatest parlamendiliikmetest seda nõuab, viiakse nimeline hääletus 
läbi artikli 167 lõike 2 alusel. Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud korda võib kasutada selleks, et 
kindlaks teha enamuse otsus.

Artikkel 169
Salajane hääletus

1. Ametisse nimetamise korral toimub salajane hääletus, ilma et sellega piirataks artikli 13 
lõike 1, artikli 186 lõike 1 ja artikli 191 lõike 2 teise lõigu kohaldamist.

Hääletuse tulemuste ja antud häälte arvu kindlakstegemisel võetakse arvesse ainult need 
hääletussedelid, millel seisab ülesseatud kandidaadi nimi.
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2. Salajase hääletuse võib korraldada ka siis, kui seda taotleb vähemalt üks viiendik 
parlamendiliikmetest. Sellekohane taotlus tuleb esitada enne hääletuse algust.

Kui salajast hääletust taotleb enne hääletuse algust vähemalt üks viiendik parlamendiliikmetest, 
on parlament kohustatud sellise hääletuse korraldama.

3. Salajase hääletuse korraldamise nõue omab prioriteeti nimelise hääletuse korraldamise 
nõude ees.

4. Salajase hääletuse tulemused loevad kokku loosimise teel valitud kaks kuni kaheksa 
parlamendiliiget, välja arvatud juhul, kui kasutati elektroonilist hääletust.

Lõike 1 alusel korraldatava hääletuse puhul ei tohi häälte lugemisse kaasata kandidaate.

Salajasest hääletusest osavõtnud parlamendiliikmete nimed kantakse selle istungi protokolli, 
mille käigus hääletus toimus.

Artikkel 198
Parlamentidevaheliste delegatsioonide moodustamine ja nende ülesanded

1. Esimeeste konverentsi ettepanekul moodustab parlament alalise parlamentidevahelise 
delegatsiooni ning, arvestades nende ülesannetega, võtab vastu otsuse nende liigi ja liikmete arvu 
kohta. Delegatsioonide liikmed valitakse vastvalitud parlamendi esimesel või teisel 
osaistungjärgul terveks parlamendi ametiajaks. 

2. Delegatsioonide liikmed valitakse pärast seda, kui fraktsioonid ja fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed on esitanud esimeeste konverentsile oma kandidaatide nimed. Esimeeste 
konverents esitab parlamendile ettepaneku delegatsiooni liikmete kohta, püüdes võimaluste 
piires tagada liikmesriikide ja poliitiliste vaadete õiglase esindatuse. Kohaldatakse artikli 186 
lõikeid 2, 3, 5 ja 6. 

3. Delegatsioonide juhatused moodustatakse artikli 191 alusel, sarnaselt alaliste komisjonide 
juhatuste moodustamisega. 

4. Parlament määrab kindlaks iga delegatsiooni üldised volitused. Ta võib igal ajal vastu võtta 
otsuse nende volituste laiendamise või piiramise kohta. 

5. Delegatsioonide tegevuseks vajalikud rakendussätted võtab delegatsioonide juhtide 
konverentsi ettepaneku alusel vastu esimeeste konverents. 

6. Delegatsiooni juht kannab delegatsiooni tegevusest ette komisjonile, mis vastutab välisasjade 
ja julgeoleku küsimuste eest. 

7. Kui päevakorras on punkt, mis puudutab delegatsiooni vastutusala, antakse delegatsiooni 
juhile võimalus erialakomisjonis arvamust avaldada. Sama kehtib asjaomase komisjoni esimehe 
või raportööri osalemise suhtes delegatsiooni koosolekutel.

Artikkel 200
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Parlamentaarsed ühiskomisjonid

1. Euroopa Parlament võib moodustada parlamentaarseid ühiskomisjone ühendusega 
assotsieerunud riikide parlamentide või nende riikide parlamentidega, millega on alustatud 
ühinemisläbirääkimisi. 

Need komisjonid võivad töötada välja soovitusi, mis edastatakse asjaomastele parlamentidele. 
Euroopa Parlament saadab need arutamiseks vastutavale komisjonile, mis esitab ettepanekud 
soovituste edasise käsitlemise kohta.

2. Erinevate parlamentaarsete ühiskomisjonide üldised volitused määravad kindlaks Euroopa 
Parlament ning asjaomaste kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepped.

3. Parlamentaarsetes ühiskomisjonides rakendatavad menetlusreeglid määratakse kindlaks 
vastavate kokkulepetega. Need põhinevad Euroopa Parlamendi ja partnerparlamendi 
delegatsioonide vahelisel pariteedil.

4. Parlamentaarsed ühiskomisjonid võtavad vastu oma kodukorra ning edastavad selle 
heakskiitmiseks Euroopa Parlamendi ja partnerparlamendi juhatustele. 

5. Euroopa Parlamendi delegatsioonide liikmete valimine parlamentaarsetesse 
ühiskomisjonidesse ning nende delegatsioonide juhatuste moodustamine toimub vastavalt 
parlamentidevaheliste delegatsioonide jaoks kindlaksmääratud korrale. 
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Artikli 9 lõike 1 rakendussätted: läbipaistvus ja parlamendiliikmete majanduslikud huvid

Artikkel 1
1. Enne kui parlamendiliige võtab parlamendis või mõnes tema organis sõna, või peale tema 
ülesseadmist raportööri kandidaadina, peab ta juhul kui omab otseseid majanduslikke huvisid 
kõnealuses küsimuses, sellest koosolekut suuliselt teavitama.

2. Enne kui parlamendiliige nimetatakse parlamendi või mõne tema organi ametikandjaks 
artiklite 13, 191 või artikli 198 lõike 2 alusel, samuti enne seda, kui ta valitakse või nimetatakse 
ametliku delegatsiooni liikmeks artikli 68 või artikli 198 lõike 2 alusel, peab ta nõuetekohaselt 
täitma käesoleva lisa artiklis 2 nimetatud deklaratsiooni.

Artikkel 2
Kvestorid peavad registrit, milles parlamendiliige deklareerib personaalselt ja täpselt järgmised 
andmed:

a) tema töö ja muu tasustatud tegevus;

b) igasugune palk, mida ta saab seoses mandaadi täitmisega mõnes teises parlamendis;

c) lisaks parlamendi poolt tehtud eraldistele, parlamendiliikmele antud rahalised, isiklikud 
ja materiaalsed toetused, mida parlamendiliige saab või on saanud seoses oma poliitilise 
tegevusega kolmandatelt isikutelt. Andmed kolmandate isikute kohta tuleb avalikustada.

Parlamendiliikmed ei tohi oma ametikohustuste täitmisega seoses võtta vastu mingisuguseid 
kingitusi ega muid hüvesid.

Parlamendiliikmed vastutavad isiklikult registrile esitatud deklaratsioonide õigsuse eest ja neid 
tuleb iga-aastaselt uuendada.

Juhatus võib aeg-ajalt koostada nimistuid andmetest, mida ta peab oluliseks registris 
deklareerida.

Kui peale nimetatud nõude esitamist parlamendiliige punktides a ja b sätestatud deklaratsiooni 
esitamise kohustust ei täida, tuletab president talle meelde esitada deklaratsioon hiljemalt kahe 
kuu jooksul. Kui deklaratsiooni õigeaegselt ei esitata, avaldatakse nõude vastu eksinud 
parlamendiliikme nimi ning märge nõude täitmata jätmise kohta iga tähtajale lõpule järgneva 
osaistungjärgu esimese päeva protokollis. Kui pärast eksimuse avaldamist keeldub 
parlamendiliige jätkuvalt deklaratsiooni esitamisest, rakendab president parlamendiliikme 
tegevuse peatamiseks artiklis 153 sätestatud meetmeid.

Parlamendiliikmete ühenduste, so nii fraktsioonidevaheliste kui teiste mitteametlike ühenduste, 
esimehed peavad deklareerima kõik ühendusele antud rahalised ja muud toetused (nt 
sekretäritöö), mida peab käesoleva artikli alusel deklareerima juhul kui neid toetusi antaks 
parlamendiliikmetele üksikisikutena.
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Kvestorid vastutavad registri pidamise eest ja koostavad ühendustele üksikasjalikud eeskirjad 
väljastpoolt antud toetuste deklareerimise kohta.


