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PARLAMENDIKOMISJONIDE ASUTAMISKOOSOLEKUD

PARLAMENDIKOMISJONIDE ASUTAMISKOOSOLEKUID KÄSITLEVAD 
KODUKORRA ARTIKLID

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 ametistlahkuv 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.

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 
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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.
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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.

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 186

Komisjonide koosseis

1. Parlamendi komisjonide ja uurimiskomisjonide liikmed valitakse pärast seda, kui 
fraktsioonid ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed on esitanud omapoolsed 
kandidaadid. Esimeeste konverents esitab ettepanekud parlamendile. Komisjonide koosseis 
peegeldab võimalikult suurel määral parlamendi koosseisu.

Kui mõni parlamendiliige vahetab fraktsiooni, säilitab ta oma kahe ja poole aastasest ametiajast 
järele jäänud osa jooksul oma kohad parlamendi komisjonides. Kui parlamendiliikme 
fraktsioonivahetuse tulemusel häirub poliitiliste vaadete õiglane esindatus komisjonis, esitab 
esimeeste konverents lõike 1 teises lauses osutatud menetluskorra alusel komisjoni koosseisu 
muutmise ettepanekud; seejuures peab olema tagatud kõnealuse parlamendiliikme isiklike 
õiguste kaitse.

Fraktsioonide proportsionaalne esindatus peab vastama lähimale sobivale täisarvule. Kui 
fraktsioon otsustab talle parlamendikomisjonis eraldatud kohti mitte kasutada, jäävad need 
vabaks ja sellele vastavalt vähendatakse komisjoni suurust. Kohtade vahetamine fraktsioonide 
vahel ei ole lubatud.

2. Esimeeste konverentsi ettepanekute suhtes saavad muudatusettepaneku esitada vähemalt 
40 parlamendiliiget ühiselt. Parlament võtab otsused muudatusettepanekute kohta vastu salajasel 
hääletusel.

3. Komisjoni liikmed loetakse esimeeste konverentsi ettepaneku alusel valituks, võttes 
seejuures arvesse lõike 2 alusel tehtud muudatusi.

4. Juhul, kui fraktsioon ei esita lõike 1 alusel uurimiskomisjoni liikme kohtadele oma 
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kandidaate esimeeste konverentsi poolt kindlaks määratud tähtaja 95 jooksul, esitab viimane 
parlamendile oma ettepanekus ainult nende kandidaatide nimed, kes seati üles ettenähtud tähtaja 
jooksul.

5. Komisjonides vabaks jäänud kohad võib täita esimeeste konverentsi ajutise otsuse alusel, 
võttes arvesse lõikes 1 sätestatud tingimusi ja saades selleks ametisse nimetatava isiku 
nõusoleku.

6. Nimetatud muudatusettepanekud esitatakse järgmisel istungil parlamendile 
kinnitamiseks.

Artikkel 187 
Asendusliikmed

1. Fraktsioonid ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed võivad määrata iga 
komisjoni juurde teatud arvu alalisi asendusliikmeid, mis vastab neid komisjonis esindavate 
fraktsioonidesse kuuluvate või fraktsioonilise kuuluvuseta täisliikmete arvule. Asendusliikmete 
määramisest tuleb teavitada presidenti. Alalistel asendusliikmetel on õigus osaleda komisjoni 
koosolekutel, võtta seal sõna ja osaleda täisliikme puudumise korral hääletusel.

2. Kui täisliige koosolekult puudub ning alalisi asendusliikmeid ei ole määratud või 
puuduvad ka nemad, võib komisjoni täisliige lasta end koosolekul esindada mõnel teisel sama 
fraktsiooni liikmel, kellel on õigus osaleda ka hääletusel. Selle asendusliikme nimi tuleb teatada 
komisjoni esimehele enne hääletuse algust.

Lõige 2 kehtib vajalike muudatustega ka fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete suhtes.

Lõike 2 viimases lauses ettenähtud eelnev teatamine peab toimuma enne selle või nende punktide 
arutelu lõppu või enne selle või nende punktide hääletusele panemist, mille osas täisliige end 
esindada laseb.

 * * *

Käesoleva artikli sätted väljendavad selgelt kaht olulist põhimõtet:

- fraktsioonil ei saa olla komisjonis rohkem alalisi asendusliikmeid kui on 
täisliikmeid;

- ainult fraktsioonidel on õigus määrata alalisi asendusliikmeid; ainsaks 
tingimuseks on sel juhul presidendi teavitamine.

Sellest tulenevalt:

- alalise asendusliikme staatus sõltub ainult tema kuuluvusest vastavasse 
fraktsiooni;

- kui komisjonis fraktsiooni esindavate täisliikmete arv muutub, siis sellele 
vastavalt muutub ka fraktsiooni määratavate alaliste asendusliikmete arv;

- kui parlamendiliige vahetab fraktsiooni, ei säili tema alalise asendusliikme 
staatus, mis tal oli eelmises fraktsiooni liikmena;

- mitte mingil tingimusel ei saa komisjoni liige olla teise fraktsiooni kuuluva 
kolleegi asendusliige.
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Artikkel 190
Allkomisjonid

1. Esimeeste konverentsi loal ja kui tema töö seda nõuab, võib iga alaline või erikomisjon 
moodustada oma liikmetest ühe või mitu allkomisjoni. Allkomisjoni moodustamise hetkel 
määrab komisjon artikli 186 alusel kindlaks allkomisjoni koosseisu ja pädevuse. Allkomisjonid 
annavad aru sellele komisjonile, mille raames nad moodustati.

2. Komisjonides kasutatav menetluskord kehtib ka allkomisjonide suhtes.

3. Asendusliikmete osalemine allkomisjonide koosolekutel on lubatud samadel tingimustel 
nagu komisjonide koosolekute puhul.

4. Nende sätete kohaldamine peab tagama sõltuvussuhte allkomisjoni ja selle komisjoni 
vahel, mille raames allkomisjon moodustati. Sellest tulenevalt valitakse kõik allkomisjoni 
täisliikmed vastava peakomisjoni liikmete hulgast.

Artikkel 191 
Komisjoni juhatus

1. Esimesel komisjoni koosolekul, mis järgneb artikli 186 alusel toimuvale komisjoni 
liikmete valimisele, korraldab komisjon juhatuse valimised; juhatusse kuulub esimees ning üks, 
kaks või kolm aseesimeest, kes valitakse eraldi hääletusvoorudes.

See säte ei takista põhikomisjoni esimehel kaasata allkomisjonide esimehi komisjoni juhatuse 
töösse või võimaldada neil juhatada arutelu küsimustes, mida nendes allkomisjonides peamiselt 
käsitletakse, vaid võimaldab seda juhul, kui selline menetlus esitatakse läbivaatamiseks 
juhatusele tervikuna ja juhatus annab sellele oma nõusoleku.

2. Kui ülesseatud kandidaatide arv vastab vabade kohtade arvule, võib valimine toimuda 
lihtsa heakskiitmisega.

Muul juhul või ühe kuuendiku komisjoni liikmete taotlusel korraldatakse salajane hääletus.

Kui esitatud on üksainus kandidaat, osutub ta valituks antud häälte absoluutse enamusega; antud 
häälteks loetakse kandidaadi poolt ja vastu antud hääled.

Kui esimeses hääletusvoorus osaleb mitu kandidaati, osutub valituks see kandidaat, kes kogub 
eelmises lõigus määratletud antud häälte absoluutse enamuse. Teises hääletusvoorus osutub 
valituks kandidaat, kes saab kõige rohkem hääli. Võrdse häältearvu korral osutub valituks vanem 
kandidaat.

Kui teise hääletusvooru korraldamine osutub vajalikuks, võib üles seada uusi kandidaate.

Artikkel 195 
Komisjonis toimuvad hääletused

1. Iga parlamendiliige võib esitada muudatusettepanekuid; need vaatab läbi vastutav 
komisjon.
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2. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on veerand tema liikmetest. Kui üks kuuendik 
komisjoni liikmetest esitab enne hääletuse algust vastava avalduse, loetakse hääletuse tulemus 
kehtivaks ainult siis, kui hääletusel osaleb komisjoni liikmete enamus.

3. Komisjonis toimuvad hääletused käte tõstmisega, välja arvatud juhul, kui veerand 
komisjoni liikmetest nõuab nimelist hääletust. Sellisel juhul toimub hääletus artikli 167 lõike 2 
alusel.

4. Komisjoni esimees võib osaleda aruteludes ja hääletustel, kuid tema häälel ei ole 
otsustavat kaalu.

5. Vajaduse korral võib komisjoni esitatud muudatusettepanekute hääletusele panemise 
asemel paluda raportööril esitada uus teksti projekt, mis võtaks muudatusettepanekud 
võimalikult suures ulatuses arvesse. Sellisel juhul määratakse seda projekti puudutavate 
muudatusettepanekute esitamiseks uus tähtaeg.

Artikkel 196 
Parlamendi komisjonis kohaldatavad parlamendi istungi läbiviimist reguleerivad sätted

Artikleid 12, 13, 14, 17, 18, 36–44, 148, 149 lõikeid 2 ja 10, artikleid 152, 154, 156–159, artiklit 
161, artikli 163 lõiget 1, artikleid 164, 165, 168, 169, 171–174 ning artikleid 174, 177 ja 178
kohaldatakse komisjoni koosolekute suhtes vajalike muudatustega.
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I LISA

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. 

Kvestorid vastutavad registri pidamise eest ja koostavad ühendustele üksikasjalikud eeskirjad 
väljastpoolt antud toetuste deklareerimise kohta.


