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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised ettepanekud:

Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Enne läbirääkimiste alustamist peaks
vastutav komisjon põhimõtteliselt tegema
oma liikmete häälteenamusega otsuse ning 
võtma vastu mandaadi, suunised või 
prioriteedid.

2. Kui vastutav komisjon peab 
asjakohaseks alustada kõnealuseid 
läbirääkimisi pärast esimese lugemise 
raporti vastuvõtmist, võtab ta oma liikmete 
häälteenamusega ja iga seadusandliku 
menetluse juhtumi puhul eraldi vastu
otsuse läbirääkimiste alustamise kohta. 
Üldjuhul sisaldab otsus mandaati ja selles 
täpsustatakse läbirääkimisrühma 
koosseis, mis peab koosnema vähemalt 
esimehest, raportöörist ja variraportöörist.
Üldjuhul piirdub mandaat komisjonis 
vastuvõetud raportiga.

Or. en

Selgitus

Selguse ja läbipaistvuse ning kõikide fraktsioonide võrdse esindatuse huvides kolmepoolsetel 
kohtumistel tuleks täpsustada, et läbirääkimisrühma koosseis on igal juhul selline, nagu on 
toodud käesolevas muudatusettepanekus. Parim viis tagada, et läbirääkimisrühm juhindub 
täielikult komisjoni tahtest, on piirata mandaat raportiga. Mandaadi laiendamine muudele 
suunistele tekitaks üksnes segadust.
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Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud otsus alustada 
läbirääkimisi esimesel lugemisel 
edastatakse presidendile.
President teeb selle teatavaks vastutava 
komisjoni otsuse vastuvõtmisele järgneva 
osaistungjärgu avamisel ja otsus loetakse 
heakskiidetuks alates selle teatavaks 
tegemisest, kui lõikest 2 b ei tulene teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Kaks fraktsiooni või vähemalt 40 
parlamendiliiget võivad esimeeste 
konverentsile, kes kinnitab päevakorra 
projekti, edastatud taotluses paluda või 
esimeeste konverents võib otsustada lisada 
selle osaistungjärgu päevakorda, millel 
otsus teatavaks tehakse, hääletuse ja 
arutelu küsimuses, kas tuleks alustada 
läbirääkimisi.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 c (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 c. Kui lõikes 2 b osutatud taotlust ei 
esitata, võib läbirääkimisrühm alustada 
läbirääkimisi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 2 d (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 d. Läbirääkimisrühma, mille koosseis 
on sätestatud lõikes 2, juhib vastutava 
komisjoni esimees.
Kõik dokumendid, sealhulgas kirjalikud 
esialgsed ja mitteametlikud dokumendid 
jagatakse kõikidele läbirääkimisrühma 
liikmetele. Kolmepoolsetel kohtumistel 
arutatavad dokumendid esitatakse 
vähemalt 24 tundi enne iga kohtumist.
Läbirääkimisrühm teavitab läbirääkimiste 
seisust ja tulemustest järgmisel 
parlamendikomisjoni koosolekul, mis 
toimub pärast kohtumist nõukogu ja 
komisjoniga (kolmepoolne kohtumine).
Kõik kirjalikud esialgsed ja 
mitteametlikud kolmepoolsel kohtumisel 
käsitletud dokumendid tehakse 
parlamendikomisjonile kättesaadavaks, 
vajaduse korral fraktsioonide vahendusel. 
Kui parlamendikomisjoni koosolekut ei 
ole võimalik õigeaegselt kokku kutsuda, 
annab läbirääkimisrühm aru 
parlamendikomisjoni koordinaatoritele.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga
pärast raporti vastuvõtmist 
parlamendikomisjonis, konsulteeritakse 
parlamendikomisjoniga igal juhul uuesti 
enne hääletust täiskogul.

3. Kui läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kompromiss nõukoguga, 
teavitatakse sellest viivitamata vastutava 
komisjoni koordinaatoreid ning 
kompromissi tutvustatakse vastutavas 
komisjonis.

Kui vastutava komisjoni liikmed ei esita 
vastuväiteid, esitab kõnealune 
parlamendikomisjon kokkulepitud teksti 
konsolideeritud teksti sisaldava 
muudatusettepaneku vormis parlamendile 
arutamiseks.
Kui mõni parlamendikomisjoni liige 
esitab vastuväite kokkulepitud teksti 
täiskogule esitamise suhtes, pannakse 
küsimus komisjonis hääletusele ning 
otsus tehakse lihthäälteenamusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 70 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Kui seadusandliku akti eelnõu 
käsitletakse artikli 50 kohases menetluses 
kaasatud komisjonide osalusel või artikli 
51 kohases komisjonide ühiste 
koosolekutega menetluses, kohaldatakse 
neid artikleid ka läbirääkimiste 
alustamise otsuse ja läbirääkimiste 
pidamise suhtes. Kui kohaldatakse artiklit 
50 ja asjaomased komisjonid ei jõua 
kokkuleppele, on läbirääkimiste 
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alustamise otsuse puhul ülimuslik juhtiva 
komisjoni otsus, ilma et see piiraks lõikes 
2 a osutatud menetlust. 
Kui kohaldatakse artiklit 51 ja 
asjaomased parlamendikomisjonid ei jõua 
kokkuleppele, määrab selliste 
läbirääkimiste alustamise ja pidamise viisi 
komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees nendes artiklites määratletud 
põhimõtete kohaselt.

Or. en


