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Täiskogu istungite juhend

1. KES MIDA TÄISKOGUL TEEB?

1.1 PRESIDENT

Presidendi ülesanded (kodukorra artikkel 22)

President korraldab kogu parlamendi ja selle organite tegevust ning tal on kõik volitused, et juhatada
parlamendi tööd ja tagada selle nõuetekohane läbiviimine.

Istungi juhataja (üldjuhul president) avab, katkestab ja lõpetab istungi, tagab kodukorrast
kinnipidamise, hoiab korda, annab sõnavõtjatele sõna, kuulutab arutelud lõppenuks, paneb küsimused
hääletusele ja kuulutab välja hääletuste tulemused.

Presidendi valimine (artiklid 15 ja 16)

President valitakse salajasel hääletusel. Kandidaate võivad üles seada fraktsioon või vähemalt 40
parlamendiliiget. Ülesseatud kandidaatide nimed antakse enne iga hääletusvooru selle
parlamendiliikme kätte, kes on artikli 14 alusel ajutine istungi juhataja ja kes teatab nimed
parlamendile. Kui pärast kolme hääletusvooru ei ole ükski kandidaat kogunud antud häälte
absoluutset enamust, pääsevad neljandasse hääletusvooru kaks kandidaati, kes said kolmandas
hääletusvoorus kõige enam hääli.

Võrdse häälte arvu puhul kuulutatakse valituks vanim kandidaat.

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

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-022+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-016+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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1.2 ASEPRESIDENDID

Asepresidentide ülesanded (artikkel 23)

Asepresidendid asendavad presidenti, kui president ei viibi kohal, ei saa oma ülesandeid täita või
soovib arutelust osa võtta.

Asepresidentide valimine (artiklid 15 ja 17)

Pärast presidendi valimist valitakse asepresidendid. Täita tuleb 14 ametikohta. Asepresidendid
valitakse salajasel hääletusel. Kandidaate võivad üles seada fraktsioon või vähemalt 40
parlamendiliiget. Esimeses hääletusvoorus kuulutatakse valituks kandidaadid, kes on saanud antud
häälte absoluutse enamuse ning kuuluvad kõige enam hääli saanud 14 või väiksema arvu
kandidaatide hulka.

Kui pärast esimest hääletusvooru jääb osa kohti täitmata, korraldatakse teine hääletusvoor. Kui vaja
läheb veel kolmandat hääletusvooru, osutuvad ülejäänud kohtadele valituks kandidaadid, kes on
saanud suhtelise häälteenamuse. Võrdse häälte arvu puhul kuulutatakse valituks vanimad
kandidaadid.

Kui ülesseatud kandidaatide arv ei ületa täidetavate kohtade arvu, võib kandidaatide valimine toimuda
ühise heakskiitmise teel. Sel juhul määratakse nende järjestus salajasel hääletusel.

1.3 AMETIAEG

Ametiaja pikkus (artikkel 19)

Presidendi ja asepresidentide ametiaeg on kaks ja pool aastat.

Vabaks jäävad ametikohad (artikkel 20)

Kui presidendi või asepresidendi ametikohale tuleb valida uus parlamendiliige, valitakse ametijärglane
eespool toodud sätete alusel.

Kui vabaks jääb presidendi ametikoht, täidab kuni uue presidendi valimiseni presidendi ülesandeid
esimene asepresident.

1.4 AJUTINE ISTUNGI JUHATAJA (artikkel 14)

Istungit juhatab kuni presidendi valimiseni ametist lahkuv president või, kui see ei ole võimalik, ametist
lahkuv asepresident asepresidentide järjestuse alusel või, kui keegi neist ei saa seda teha, kõige
kauem ametis olnud parlamendiliige.

Kui istungit juhatab parlamendiliige, kes on ajutine istungi juhataja, arutatakse ainult küsimusi, mis on
seotud presidendi valimise või volituste kontrollimisega.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-023+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-017+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-019+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-020+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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1.5 JUHATUS

Juhatuse koosseis (artikkel 24)

Juhatus koosneb parlamendi presidendist ja 14 asepresidendist.

Juhatuse ülesanded (artikkel 25)

Juhatus võtab vastu otsuseid rahalistes, organisatsioonilistes ja haldusküsimustes, mis puudutavad
parlamendiliikmeid ning parlamendi, selle sekretariaadi ja organite sisemist korraldust. Juhatus
korraldab ka istungite läbiviimisega seotud küsimusi.

1.6 ESIMEESTE KONVERENTS

Esimeeste konverentsi koosseis (artikkel 26)

Esimeeste konverents koosneb parlamendi presidendist ja fraktsioonide esimeestest.

Parlamendi president palub ühel fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmel osaleda esimeeste
konverentsi koosolekutel ilma hääleõiguseta.

Esimeeste konverentsi ülesanded (artikkel 27)

Muude ülesannete seas võtab esimeeste konverents vastu parlamendi osaistungjärgu päevakorra
projekti ja lõpliku päevakorra projekti.

1.7 KOMISJONIDE ESIMEESTE KONVERENTS (artiklid 29 ja 149)

Komisjonide esimeeste konverents koosneb kõigi alaliste ja ajutiste komisjonide esimeestest.

Komisjonide esimeeste konverents annab esimeeste konverentsile soovitusi osaistungjärgu
päevakorra koostamiseks.

1.8 PARLAMENDILIIKMED

Kohtade jaotus istungisaalis (artikkel 36)

Fraktsioonide, fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete ja Euroopa Liidu institutsioonide kohtade
jaotuse istungisaalis otsustab esimeeste konverents.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-024+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-025+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-026+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-027+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-029+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-036+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Istungisaali plaan

Iga osaistungjärgu eel ajakohastatakse istungisaali plaani, mis jagatakse välja ja avaldatakse ka
täiskogu veebilehel.

1.9 FRAKTSIOONID (artikkel 32)

Parlamendiliikmed võivad moodustada oma poliitiliste vaadete alusel fraktsioone. Fraktsioonis peab
olema parlamendiliikmeid vähemalt veerandist liikmesriikidest. Fraktsiooni moodustamiseks nõutav
minimaalne parlamendiliikmete arv on 25.

Parlamendiliige ei saa kuuluda rohkem kui ühte fraktsiooni.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-032+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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2. KUIDAS ON TÄISKOGU ISTUNGID KORRALDATUD?

Parlament koguneb igal kuul Strasbourgi neljapäevaseks osaistungjärguks (esmaspäevast
neljapäevani). Täiendavad osaistungjärgud toimuvad Brüsselis.

Igaks osaistungjärguks koostatakse päevakord.

2.1 PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD

Parlamendi koosseisu ametiaeg (artikkel 145)

Parlamendi koosseisu ametiaja pikkus kattub parlamendiliikmete ametiaja pikkusega, olles mõlemal
juhul viis aastat.

Parlamendi kokkukutsumine (artikkel 146)

Parlament tuleb kokku, ilma et selleks oleks vaja eraldi kutset, iga aasta märtsi teisel teisipäeval ja
otsustab istungjärgu katkestuste kestuse.

Lisaks tuleb parlament kokku, ilma et selleks oleks vaja eraldi kutset, esimesel teisipäeval pärast ühe
kuu möödumist Euroopa Parlamendi valimistest.

Erandkorras võib parlamendi kokku kutsuda ka president omal algatusel või parlamendi koosseisu
enamuse, Euroopa Komisjoni või nõukogu taotlusel.

Parlamendi osaistungjärkude ajakava

Parlamendi osaistungjärkude iga-aastane ajakava kinnitatakse täiskogul.

Istungjärgud, osaistungjärgud ja istungid (artikkel 145)

Istungjärk on üheaastane periood. Osaistungjärgud on parlamendi koosolekud, mis reeglina toimuvad
igal kuul. Osaistungjärk jaguneb ühepäevasteks istungiteks.

Täiskogu istungiga samaaegselt toimuvad koosolekud

Täiskogu istung on parlamendi tegevuse põhifoorum, üldjuhul ei tohi sellega samal ajal läbi viia muid
koosolekuid.

2.2 PÄEVAKORD

Päevakord

Igaks osaistungjärguks avaldatakse
 päevakorra projekt
 lõplik päevakorra projekt

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-146+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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 päevakord

Päevakorra projekt (artikkel 149)

Eelseisva osaistungjärgu päevakorra projekti kinnitab esimeeste konverents oma eelviimasel
koosolekul enne osaistungjärgu algust. Seejärel see tõlgitakse, trükitakse ja jagatakse välja kõigis
ametlikes keeltes ning avaldatakse täiskogu veebilehel.

Lõplik päevakorra projekt (artikkel 149)

Vaadanud läbi fraktsioonide esitatud päevakorra projekti muudatuste taotlused, kinnitab esimeeste
konverents osaistungjärgule eelneval viimasel koosolekul lõpliku päevakorra projekti. Seejärel see
tõlgitakse, trükitakse ja jagatakse välja kõigis ametlikes keeltes ning avaldatakse täiskogu veebilehel.

Päevakorra kinnitamine (artikkel 152)

Iga osaistungjärgu alguses teeb parlament otsuse lõpliku päevakorra projekti kohta.

Muudatusettepanekuid selle kohta võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 40
parlamendiliiget ning need tuleb presidendile esitada hiljemalt üks tund enne osaistungjärgu algust.
President võib anda üheks minutiks sõna muudatusettepaneku esitajale, ühele sõnavõtjale ettepaneku
poolt ja ühele sõnavõtjale ettepaneku vastu.

Sel viisil kinnitatud päevakord sisaldab järgmist:

 eri parlamendimenetluste kasutamine (kindlaks on määratud, millises järjekorras pannakse
päevakorrapunktid hääletusele);

 nimekiri aruteludest ja muudest küsimustest;
 iga päevakorrapunkti üksikasjad (viitedokumendid ja menetlus);
 kõneaeg;
 tähtajad päevakorrapunktidega seotud tekstide esitamiseks ning eraldi hääletuse, osade kaupa

ja/või nimelise hääletuse taotluste esitamiseks.

Päevakord tõlgitakse, trükitakse ja jagatakse välja kõigis ametlikes keeltes ning avaldatakse täiskogu
veebilehel.

Päevakorra muudatused

Juba kinnitatud päevakorra muutmine on kodukorra järgi võimalik ainult järgmisel kolmel juhul:
 seadusandliku ettepanekuga seotud kiirmenetluse (artikkel 154) kohaldamisel;
 menetlusega seotud ettepaneku korral (artiklid 187–191);
 presidendi ettepanekul (president teeb sellise ettepaneku enamasti üksnes juhul, kui

fraktsioonidega on saavutatud konsensus).

Kui päevakorra muutmise ettepanek lükatakse tagasi, ei saa seda samal osaistungjärgul uuesti
esitada.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//ET&language=ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-152+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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2.3 ARUTELUD

Ajakava

Täiskogu arutelusid saab jälgida otseülekandes täiskogu veebilehel. Eelseisvate arutelude eeldatav
toimumisaeg ja sõnavõtjate nimekirjad avaldatakse ning neid ajakohastatakse reaalajas.

Arutelu ja hääletuse edasilükkamine (artikkel 190)

Päevakorrapunkti arutelu alguses võivad fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget teha ettepaneku
lükata arutelu kindla ajani edasi. Ettepanek pannakse viivitamatult hääletusele.

Kavatsusest nõuda arutelu edasilükkamist tuleb presidendile vähemalt 24 tundi ette teatada.

Kui ettepanek võetakse vastu, läheb parlament edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Edasilükatud
arutelu toimub kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal. Kui ettepanek lükatakse tagasi, ei saa seda samal
osaistungjärgul uuesti esitada.

Enne hääletust või hääletuse ajal võivad fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget teha ka
ettepaneku lükata hääletus edasi. Ettepanek pannakse viivitamatult hääletusele.

Arutelu lõpetamine (artikkel 189)

Presidendi ettepanekul või fraktsiooni või vähemalt 40 parlamendiliikme taotlusel võib arutelu lõpetada
enne, kui kõik sõnavõtjate nimekirjas märgitud isikud on sõna saanud. Ettepanek või taotlus pannakse
viivitamatult hääletusele.

Kui ettepanek või taotlus võetakse vastu, võib sõna võtta veel ainult üks parlamendiliige igast
fraktsioonist, kes seni ei ole arutelus osalenud. Pärast neid viimaseid sõnavõtte arutelu lõpetatakse ja
parlament hääletab arutelu all oleva küsimuse üle, välja arvatud juhul, kui hääletuse konkreetne aeg
on eelnevalt kokku lepitud.

Kui ettepanek või taotlus lükatakse tagasi, võib selle käimasoleva arutelu ajal uuesti esitada ainult
president.

2.4 TÄHTAJAD

Muudatusettepanekute esitamise tähtajad

Täiskogul hääletatavatele tekstidele muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on tavaliselt
Strasbourgi või Brüsseli osaistungjärgule eelneva nädala kolmapäeva keskpäev.

Osaistungjärgu ajal võib vastu võtta teistsuguseid tähtaegu, eelkõige mis puudutab lõpliku päevakorra
projekti või päevakorda lisatud uusi punkte.

Tähtajad avaldatakse osaistungjärgu päevakorras ja täiskogu veebilehel.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
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Tähtajad eraldi hääletuse, osade kaupa või nimelise hääletuse taotluste esitamiseks

Fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad taotleda eraldi hääletamist, osade kaupa
hääletamist või nimelist hääletust. Kirjalik taotlus tuleb esitada enne päevakorras märgitud tähtaega
(üldjuhul kaks päeva enne hääletust).

Kui parlament hääletab raporti üle, toimub üks hääletus ja/või lõpphääletus nimeliselt (artikkel 179).
See ei kehti puutumatusega seotud menetlusi käsitlevate raportite kohta (artikkel 9).

Tähtajad seoses seadusandlike menetlustega

Seadusandlike menetlustega seotud tähtajad teeb teatavaks president ja neil on siduv mõju.
Kodukorras ettenähtud parlamendimenetluste tähtajad saab välja arvutada nende teadaannete alusel.
Teadaannete üksikasjad tuuakse välja konkreetse istungi protokollis.

2.5 KIIRMENETLUS (artikkel 154)

Nõukogu, Euroopa Komisjon, president, parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt 40
parlamendiliiget võivad esitada taotluse käsitleda kiireloomulisena arutelu ettepaneku üle, mille suhtes
parlamendiga konsulteeritakse. Taotlus tuleb esitada kirjalikult ja see peab olema põhjendatud.

President teavitab taotlusest parlamenti ja taotlus pannakse hääletusele järgmisel istungil.

Kui taotlus võetakse vastu, määrab president kindlaks arutelu (kui see osutub vajalikuks) ja hääletuse
toimumise aja. Kiireloomuline arutelu võib toimuda ilma raportita või erandkorras vastutava komisjoni
suulise ettekande alusel.

Vt ka „Menetlus ilma muudatusettepanekute ja aruteluta” (punktis 5.3 Hääletuse kord) ja
„Muudatusettepanekud – lihtsustatud menetlus” (punktis 5.1 Muudatusettepanekud).

2.6 PIDULIKUD ISTUNGID

Piduliku istungiga tähistatakse parlamendi presidendi kutsel toimuvat (riigipea või peaministri)
ametlikku visiiti. Ametlik külaline pöördub parlamendi poole selliseks puhuks ettenähtud kõnetoolist.

Sahharovi auhind

Alates 1988. aastast on Euroopa Parlament igal aastal välja andnud Sahharovi auhinda
mõttevabaduse eest, et avaldada tunnustust sellistele üksikisikutele nagu Andrei Sahharov või
organisatsioonidele, kes aktiivselt kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi ning võitlevad rõhumise ja
ebaõigluse vastu. Auhind antakse igal aastal üle parlamendi pidulikul istungil, mis enamasti toimub
detsembris.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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3. ISTUNGITE TOIMUMISKOHT, ISTUNGISAAL, RÕDUD
Parlament koguneb igal kuul Strasbourgi neljapäevaseks osaistungjärguks (esmaspäevast
neljapäevani). Täiendavad osaistungjärgud toimuvad Brüsselis.

Igaks osaistungjärguks koostatakse päevakord.

Pääs istungisaali

Artikli 157 alusel on õigus istungisaali siseneda üksnes parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu
liikmetel, parlamendi peasekretäril, töökohustusi täitvatel teenistujatel, ekspertidel ja ELi ametnikel.

Fraktsioonide töötajatele eraldatakse istungisaalis teatav arv kohti. Nad tohivad istungisaali siseneda
ainult siis, kui see on vältimatult vajalik, et abistada parlamendiliikmeid nende ülesannete täitmisel.
Nad peavad esitama spetsiaalse sissepääsuloa ning kandma seda kogu aeg nähtaval kohal.

Parlamendi ametnikud pääsevad istungisaali üksnes erandjuhul, kui see on vältimatult vajalik, et
abistada parlamendiliikmeid nende ülesannete täitmisel. Nad peavad esitama spetsiaalse
sissepääsuloa ning kandma seda kogu aeg nähtaval kohal.

Ainult saaliteenindajad tohivad istungi juhataja loal jagada välja parlamendi tööga seotud dokumente.

Rühmakülastuste taotlused

Rühmakülastuste taotlused võib saata järgmiselt:

Brüsseli ja Strasbourgi külastused täiskogu istungite ajal

EUROPEAN PARLIAMENT
Visits and Seminars

PHS 01C003
rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIUM
Tel +32/2 284 21 03

Faks +32/2 284 35 30

Strasbourgi külastused täiskogu istungite välisel ajal

EUROPEAN PARLIAMENT
Strasbourg Office

BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex

FRANCE
Tel +33/3 88 17 20 01 / +33/3 88 17 20 08

Faks +33/3 88 17 51 84

On olemas ka elektrooniline taotlusvorm:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/chamber-tour-for-
groups/book_a_group_visit.html;jsessionid=00A8183F528AC6E541659AE2871F9A1A

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html;jsessionid=00A8183F528AC6E541659AE2871F9A1A
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html;jsessionid=00A8183F528AC6E541659AE2871F9A1A
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Pääs rõdule

Euroopa Parlamendi arutelud on avalikud, kui täiskogu ei otsusta teisiti.

Istungisaali rõdule võivad pääseda ainult parlamendi presidendi või sekretariaadi vastavate
osakondade loaga isikud.

Osa kohtadest on alaliselt reserveeritud protokolliüksusele ametlike delegatsioonide, diplomaatilise
korpuse ja riikide parlamentide liikmete ning väga tähtsate isikute jaoks. Taotlused tuleb saata
presidentuuri peadirektoraadi protokolliüksusele. Põhimõtteliselt pääsevad protokolliteenistusele
reserveeritud kohtadele rõdul ainult mainitud isikud.

Osa kohtadest on alaliselt reserveeritud ajakirjanduse akrediteeritud esindajatele. Rõdule pääs on
sätestatud eeskirjas, mis reguleerib fotograafide ja televisiooni võtterühmade tööd Euroopa
Parlamendi hoonetes.

Osa kohtadest on alaliselt reserveeritud parlamendiliikmete kutsega külastusrühmadele. Rõdule
pääsu taotlused tuleb saata kommunikatsiooni peadirektoraadi külastuste ja seminaride üksusele.
Sissepääsuloa kehtivus on ajaliselt piiratud ühe tunniga.

Protokolliüksus ning külastuste ja seminaride üksus edastavad õigeaegselt täiskogu istungite
organiseerimise ja järelmeetmete üksusele rõdul viibivate ametlike delegatsioonide ja
külastusrühmade andmed, et istungi juhatajal oleks teave selle kohta, kes rõdul viibivad.

Parlamendiliikmete kutsutud külastusrühmad, millesse kuulub kuni kaheksa inimest, ja teised
külastajad pääsevad rõdule vabade kohtade olemasolu korral. Selleks peab neil olema vastav luba,
mille väljastab turvaüksuse akrediteerimiskeskus. Luba antakse üksnes selle päeva istungiks ja see
kehtib ühe päeva. Luba tuleb nõudmise korral esitada.

Ametnike, fraktsioonide töötajate, parlamendiliikme assistentide või pikaajalise loaga külastajate pääs
rõdule sõltub vabadest istekohtadest.

Vajaduse korral antakse nende kasutusse eraldi ruum, kus on võimalik jälgida istungi otseülekannet.

Väikelapsi üldjuhul rõdule ei lubata.

Istungisaali rõdule pääsemise load ja eriload

Tavapäraste istungite ajal on parlamendi külastuste ja seminaride üksuse ülesanne väljastada
külastusrühmadele ja väljastpoolt parlamenti pärit üksikkülastajatele lube, mille alusel pääseb rõdule.

Lube väljastavad külastajate teenistuse vastuvõtulaua töötajad. Luba antakse üksnes selle päeva
istungiks ning see kehtib istungisaali rõdul piiratud aja ja mitte kauem kui üks tund.

Pidulike istungite ajal vastutab protokolliüksus kõikide rõdude (välja arvatud ajakirjanike rõdu) eest.
Kõik tavaload kaotavad kehtivuse ja rõdule pääseb üksnes eriloaga.

Eriloa taotlus tuleb vähemalt 24 tundi enne vastavat istungit esitada Euroopa Parlamendi
protokolliüksusele, kes võib igale taotlejate kategooriale eraldatavate kohtade arvu piirata või
kehtestada tähtsuse järjekorra.

Taotluses tuleb märkida taotleja nimi ja staatus, soovitud kohtade arv ning eriloa saaja(te) nimi ja
staatus.
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Käitumine istungisaalis

Rõdule lubatud isikud peavad istuma ja jälgima istungit vaikselt. Külastajad ei tohi käituda viisil, mis
riivab parlamendi väärikust või segab täiskogu tööd.

Keelatud on kiidu- või nördimusavaldused (artikkel 157) ja fotografeerimine (välja arvatud eelneva loa
korral, tingimusel et ei kasutata lisavalgustust ega välklampi).

Mobiiltelefonide kasutamine, suitsetamine, söömine ja joomine rõdul on keelatud.

Rõdul viibivad inimesed peavad tõusma püsti, kui täiskogu peab leinaminutit.

Rõdul viibivaid isikuid teavitatakse käitumisreeglitest, mille täitmist parlament nõuab.

Parlamendi rõdu töötajad võivad korrale kutsuda ja vajaduse korral välja saata kõik isikud, kelle riietus
või käitumine ei vasta eeskirjadele.

Filmimine

Tele- ja filmioperaatoritel ning fotograafidel on osaistungjärgu ajal alaline pääs külastajate rõdule
vaatega istungisaali.

Pressiteenistuse audiovisuaalüksus väljastab igaks osaistungjärguks load, millel on täht T (Tribune).

Lisavalgustuse ja välklambi kasutamine külastajate rõdul on keelatud.

Ametlikud visiidid

Ametlikud visiidid on üldjuhul ametiülesandeid täitvate ametiisikute visiidid, mis toimuvad Euroopa
Parlamendi pädeva organi kutsel.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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4. ARUTELUDE KORRALDUS JA LÄBIVIIMINE
Täiskogu istungid koosnevad peamiselt aruteludest ja hääletustest (hääletuse kohta leiate lisateavet
punktist 5. Hääletuse korraldus ja läbiviimine).

Tähtsamad arutelud on esimeeste konverentsi valikust lähtuvalt suure poliitilise tähtsusega arutelud, mis
tavaliselt toimuvad kolmapäeva hommikuti Strasbourgis. Tähtsamate aruteludega samal ajal ei tohi
korraldada muid koosolekuid.

4.1 ARUTELUDE LIIGID

Parlamendikomisjonide raportid (põhjalik arutelu)

Raportit kõigepealt arutatakse ja siis pannakse see hääletusele. Põhjaliku arutelu on tavaliselt üles
ehitatud järgmiselt:
 raportöör(id)
 nõukogu (kui on kohal)
 Euroopa Komisjon
 arvamuse koostajad
 sõnavõtjate nimekirja kantud sõnavõtjad
 eelneva registreerimiseta sõnavõtud
 Euroopa Komisjon
 nõukogu (kui on kohal)
 raportöör(id)

Raportööridele antakse kuus minutit kõneaega. Seda aega ei arvata maha fraktsioonidele eraldatud ajast.

Arvamuse koostajatele antakse üks minut kõneaega. Seda aega ei arvata maha fraktsioonidele eraldatud
ajast.

Juhime tähelepanu asjaolule, et raportid, mis on parlamendikomisjonis vastu võetud väga suure
häälteenamusega, võib ilma aruteluta kohe hääletusele panna (artikkel 150).

Parlamendikomisjonide raportid (lühiettekanne) (artiklid 150 ja 151)

Lühiettekannet kasutatakse peamiselt algatusraportite puhul. Lühiettekanne koosneb raportööri
sõnavõtust (neli minutit) ja Euroopa Komisjoni vastusest, millele järgneb kuni kümneminutiline arutelu,
mille jooksul president võib anda kuni üheks minutiks sõna parlamendiliikmetele, kes annavad märku
soovist sõna võtta (catch-the-eye).

Praeguse tava kohaselt on lühiettekande ülesehitus järgmine:
 raportöör: 4 minutit
 eelneva registreerimiseta sõnavõtud: 5 minutit (soovituslikult)
 Euroopa Komisjon: 5 minutit

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-151+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Teiste institutsioonide avaldused (artikkel 123)

Arutelud võivad lähtuda avaldustest, mille on teinud Euroopa Ülemkogu, nõukogu, Euroopa Komisjon või
Euroopa Komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Arutelu võib
lõppeda resolutsiooni vastuvõtmisega.

Suuliselt vastatavad küsimused nõukogule ja komisjonile (artikkel 128)

Suuliselt vastatava küsimuse võivad esitada parlamendikomisjon või fraktsioon. Parlamendikomisjoni
esitatud suuliselt vastatava küsimuse korral antakse küsimuse esitajale viis minutit kõneaega. Arutelul
võidakse käsitleda mitut suuliselt vastatavat küsimust, mille on samal teemal esitanud fraktsioonid. Sel
juhul antakse igale küsimuse esitajale kaks minutit kõneaega.

Ühe või mitme suuliselt vastatava küsimuse arutelu võib lõppeda resolutsiooni vastuvõtmisega.

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (artikkel 135)

Kord kuus, neljapäeva pärastlõunal Strasbourgis, arutab parlament inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi
põhimõtte rikkumise juhtumeid. Iga kord valitakse kolm teemat. Teemat ei saa võtta seda laadi arutelu
päevakorda juhul, kui see juba on sama osaistungjärgu päevakorras. Arutelu kogukestus ei tohiks ületada
60 minutit.

Arutelu algab resolutsiooni ettepaneku esitajate sõnavõttudega, igale sõnavõtjale antakse üks minut
kõneaega. Seejärel saavad sõna fraktsioonide esindajad. Iga arutelu puhul on eelneva registreerimiseta
sõnavõttudeks ette nähtud kaks minutit. Arutelu lõpetab Euroopa Komisjon.

Resolutsiooni ettepaneku arutelu lõppedes toimub kohe hääletus.

Erakorraline arutelu (artikkel 153)

Artikliga 153 nähakse ette võimalus korraldada olulisel teemal erakorraline arutelu. Selline arutelu ei tohi
kesta kauem kui 60 minutit ja arutelu lõpetatakse resolutsiooni vastu võtmata.

Tegelikkuses kasutatakse seda sätet väga harva.

Infotund Euroopa Komisjoniga (artikkel 129)

Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa Komisjoni osavõtul 90 minuti pikkune infotund ühel või mitmel
konkreetsel horisontaalsel teemal, mille määrab kindlaks esimeeste konverents üks kuu enne
osaistungjärku.

Volinike vastutusala on seotud konkreetse(te) horisontaalse(te) teema(de)ga, mille kohta neile küsimusi
esitatakse. Osaistungjärgule kutsutakse kuni kaks volinikku, kellele võib lisanduda kolmas sõltuvalt
infotunniks valitud konkreetse(te)st horisontaalse(te)st teema(de)st.

Parlamendiliikmed, kes esitavad volinikule küsimuse, valitakse loosiga järgmiselt:
 üks tund enne infotunni algust asetatakse istungisaali sissepääsu juurde loosikast;
 parlamendiliikmed, kes soovivad küsimust esitada, kirjutavad oma nime sedelile ja panevad sedeli

loosikasti;
 küsimust esitada sooviv parlamendiliige võib panna loosikasti ainult ühe sedeli;
 president avab infotunni ja sulgeb loosikasti;
 president tõmbab korraga ühe sedeli ja palub välja valitud parlamendiliikmel esitada oma küsimus

pädevale volinikule.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Parlamendiliikmele antakse üks minut aega küsimuse esitamiseks ja volinikule kaks minutit vastamiseks.
Sama parlamendiliige võib esitada põhiküsimusega otseselt seotud 30 sekundi pikkuse täiendava
küsimuse. Seejärel antakse volinikule kaks minutit aega täiendavale küsimusele vastamiseks.

Infotund (artikkel 129)

Eraldi infotunni võib korraldada nõukoguga, Euroopa Komisjoni presidendiga, Euroopa Komisjoni
asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega.

Tavaliselt on Euroopa Komisjoni presidendi 60-minutiline infotund jagatud kaheks osaks: esimeses osas
esitavad fraktsioonide esimehed või esindajad vabalt küsimusi mis tahes teemal ning teine osa on
pühendatud konkreetsele teemale ja institutsiooni esindaja vastab parlamendiliikmete küsimustele, mis
esitatakse eelneva registreerimiseta sõnavõttude korras. Esimeses osas on parlamendiliikmel kõneaega
üks minut küsimuse esitamiseks ja 30 sekundit täiendavaks küsimuseks. Teises osas on
parlamendiliikmetel küsimuse esitamiseks aega üks minut. Infotund muude esindajatega toimub eelneva
registreerimiseta sõnavõttudena esitatavate küsimuste vormis. Institutsiooni esindaja vastused ei tohiks
olla pikemad kui üks minut.

4.2 ARUTELUDE KORD

Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (catch-the-eye) (artikli 162 lõige 6)

Arutelude spontaansuse ja parlamendiliikmete osaluse suurendamiseks on teatav aeg eraldatud eelneva
registreerimiseta lühikesteks sõnavõttudeks (kuni üks minut). Need sõnavõtud toimuvad pärast
tavapärase sõnavõtjate nimekirja lõppemist ning vahetult enne Euroopa Komisjoni, nõukogu ja
raportööri(de) (vajaduse korral tehtavaid) lõppsõnavõtte. Päevakorras on eelneva registreerimiseta
sõnavõttudeks ette nähtud viis minutit, kuid president võib seda aega artikli 162 alusel lühendada või
pikendada vastavalt kasutada olevale ajale.

Sellise korra kohaselt sõna võtta soovivad parlamendiliikmed annavad presidendile oma soovist märku
käe tõstmisega. Tavaliselt antakse eelisjärjekorras sõna nendele parlamendiliikmetele, kes on kogu
arutelu ajal kohal viibinud ja kes ei ole käsitletava küsimuse arutamisel või arutelu toimumise ajal sõna
saanud. Üldiselt püüab president tagada, et eelneva registreerimiseta sõnavõtud oleksid tasakaalustatud
ning kordamööda saaksid sõna eri fraktsioonide ja eri riikide esindajad.

Erandkorras võib esimeeste konverents lõpliku päevakorra projekti kinnitamisel otsustada, et arutelu
piirdub ühe sõnavõtuvooruga ning eelneva registreerimiseta ja sinise kaardiga märguandjate sõnavõtte ei
toimu.

Sinine kaart (artikli 162 lõige 8)

Kui sõnavõtja on sellega nõus ja president on veendunud, et see ei häiri arutelu kulgu, võib president
anda sõna parlamendiliikmele, kes sinist kaarti tõstes annab märku soovist esitada teise parlamendiliikme
sõnavõtu ajal talle kuni poole minuti pikkune küsimus.

Kui parlamendiliige tõstab sinise kaardi, küsib president – juhul kui ta peab seda sobivaks – sõnavõtjalt,
tavaliselt tema kõne lõpuosas, kas ta on nõus küsimuse ära kuulama, ning seejärel antakse sõna sinise
kaardi tõstnud parlamendiliikmele. Sinise kaardi tõstnud parlamendiliikmel on küsimuse esitamiseks ja
algsel sõnavõtjal küsimusele vastamiseks kummalgi aega 30 sekundit. Presidendi äranägemisel võib
sõnavõtja esinemist katkestada ka rohkem kui üks sinise kaardi tõstja. Parlamendiliige võib sinist kaarti
tõstes arutelu ajal küsimuse esitamiseks soovi avaldada rohkem kui ühe korra. President otsustab, kas
lubada küsimust esitada või mitte. Sinise kaardi tõstja võib katkestada ka eelneva registreerimiseta sõna

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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saanud sõnavõtjat või raportööri. Sinise kaardiga märku andes ei saa esitada küsimusi teiste
institutsioonide esindajatele.

Erandkorras võib esimeeste konverents lõpliku päevakorra projekti kinnitamisel otsustada, et arutelu
piirdub ühe sõnavõtuvooruga ning eelneva registreerimiseta ja sinise kaardiga märguandjate sõnavõtte ei
toimu.

4.3 SÕNAVÕTUD TÄISKOGU ISTUNGIL

Parlamendiliikmed, kes soovivad sõna võtta täiskogu istungi päevakorras oleval arutelul, peaksid küsima
oma fraktsioonilt selleks kõneaega või paluma sõna eelneva registreerimiseta sõnavõtu korras (vt punkti
4.2). Parlamendis sõna võttes peab paralamendiliige, kellel on arutletavas küsimuses otseseid
majanduslikke huvisid, sellest kohalolijaid suuliselt teavitama (I lisa artikkel 1).

Parlamendiliige, kes arutelul sõna ei võtnud, võib ühe korra osaistungjärgu jooksul esitada kuni 200 sõna
sisaldava kirjaliku avalduse, mis lisatakse arutelu stenogrammile (artikli 162 lõige 12).

Üheminutilised sõnavõtud (artikkel 163)

Iga osaistungjärgu esimesel istungil saavad täiskogu istungite organiseerimise ja järelmeetmete üksuse
koostatud nimekirja alusel kuni 30 minuti jooksul sõna parlamendiliikmed, kes soovivad juhtida
parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulisele teemale. Igal parlamendiliikmel on õigus kõneleda kuni üks
minut.

Üheminutiliste sõnavõttude ajal ei ole lubatud sinist kaarti tõstes küsimusi esitada.

Isiklikud avaldused (artikkel 164)

Parlamendiliige võib paluda sõna isikliku avalduse tegemiseks, et lükata ümber arutelu käigus tema isiku
kohta tehtud märkused või tema arvamusena esitatud väited. Avalduse võib teha ka selleks, et
parandada oma varasemaid arvamusavaldusi.

Üldjuhul on isikliku avalduse tegemiseks aega kuni kolm minutit.

Menetlusega seotud ettepanekud (artikkel 185)

Järgmistel menetlusega seotud ettepaneku esitamise taotlustel on eelisõigus muude sõnavõtutaotluste
ees:

 küsimuse vastuvõetamatus (artikkel 187);
 tagasisaatmine vastutavale komisjonile (artikkel 188);
 arutelu lõpetamine (artikkel 189);
 arutelu ja hääletuse edasilükkamine (artikkel 190);
 istungi katkestamine või lõpetamine (artikkel 191).

Ülaltoodud ettepanekute puhul võib peale ettepaneku esitaja sõna anda ühele sõnavõtjale ettepaneku
poolt ja ühele sõnavõtjale ettepaneku vastu ning vastutava komisjoni esimehele või raportöörile. Sõnavõtt
ei tohi olla pikem kui üks minut.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-163+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-191+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Täiskogu arutelude sünkroontõlge (artikkel 158)

Täiskogu arutelud tõlgitakse sünkroonselt kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse.

Kui sõnavõtja kasutab keelt, mis ei ole ametlik keel, siis sõnavõttu ei tõlgita ega lisata arutelu
stenogrammile.

Sõnavõtjad võivad eelnevalt esitada täiskogul ettekantava kõne teksti.

Tõlkekabiinide ja kanalite numbrid

1 DE
saksa keel

2 EN
inglise keel

3 FR
prantsuse
keel

4 IT
itaalia keel

5 NL
hollandi keel

6 DA
taani keel

7 EL
kreeka
keel

8 ES
hispaania
keel

9 PT
portugali
keel

10 SU
soome keel

11 SV
rootsi keel

12 CS
tšehhi keel

13 ET
eesti keel

14 LV
läti keel

15 LT
leedu keel

16 HU
ungari keel

17 MT
malta keel

18 PL
poola keel

19 SK
slovaki keel

20 SL
sloveeni
keel

21 BG
bulgaaria
keel

22 RO
rumeenia
keel

23 GA
iiri keel

24 HR
horvaadi
keel

Sõnavõtjad

Parlamendiliige tõuseb püsti ja esineb sõnavõtuga oma kohalt, pöördudes presidendi või asepresidendi
poole.

Sõnavõtjate nimekiri (artikkel 162)

Kõneaeg määratakse kindlaks kogu osaistungjärguks ja kantakse selle osaistungjärgu päevakorda.
Kõneaega eraldatakse kõigile fraktsioonidele vastavalt nende liikmete arvule.

Fraktsioonid koostavad neile eraldatud kõneaja kasutamiseks sõnavõtjate nimekirja kõigi päevakorras
olevate arutelude jaoks. Parlamendiliikmed, kes soovivad arutelul sõna võtta, peavad sellest teavitama
oma fraktsiooni. Fraktsioonid esitavad sõnavõtjate nimed, nende kõnelemise järjekorra ja igaühele
eraldatud kõneaja.

Täiskogu arutelu ülesehitus

A. Raporti arutelu (seadusandlik tavamenetlus, nõusolekumenetlus, nõuandemenetlus ja
algatusraportid1)

1. Raportöör
2. Vajaduse korral nõukogu2

3. Euroopa Komisjon3

4. Vajaduse korral arvamuse koostaja

1 Algatusraportite puhul, mida ei käsitleta lühiettekandes.
2 Kui on tegemist raportiga, mille teema on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni
asepresidendi vastutusalas, esineb kõrge esindaja pärast raportööri. Kui kõrge esindaja ei saa istungil osaleda,
otsustab ta, kas teda asendab eesistujariigi esindaja või Euroopa Komisjoni liige.
3 Ibid.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-158+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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5. Sõnavõtjate nimekirja kantud sõnavõtjad
6. Eelneva registreerimiseta sõnavõtud
7. Euroopa Komisjon1

8. Vajaduse korral nõukogu2

9. Raportöör

B. Raporti arutelu erijuhtumid

a) Teiste institutsioonide aastaaruanded (artikkel 132)

1. Raportöör
2. Kutsutud institutsioon
3. Vajaduse korral Euroopa Komisjon
(punktid 4–9 nagu punktis A)

b) Lühiettekanded

1. Raportöör
2. Eelneva registreerimiseta sõnavõtud
3. Euroopa Komisjon

c) Puutumatuse äravõtmine (IMM)

d) Kodukorra muutmine (REG)

Üldjuhul ei osale ei nõukogu ega Euroopa Komisjon kaht viimast liiki aruteludel, mistõttu nende ülesehitus
on järgmine.

1. Raportöör
2. Sõnavõtjate nimekirja kantud sõnavõtjad
3. Eelneva registreerimiseta sõnavõtud
4. Raportöör

C. Muud menetlused

a) Euroopa Ülemkogu / nõukogu / kõrge esindaja / Euroopa Komisjoni avaldused (artikkel 123)

1. Vastav(ad) institutsioon(id)
2. Sõnavõtjate nimekirja kantud sõnavõtjad
3. Eelneva registreerimiseta sõnavõtud
4. Vastav(ad) institutsioon(id)
5. Vajaduse korral sõnavõtjad pöördjärjestuses

b) Suuliselt vastatavad küsimused (artikkel 128)

1. Suuliselt vastatava(te) küsimus(t)e esitaja(d)
2. Vastav(ad) institutsioon(id)
3. Sõnavõtjate nimekirja kantud sõnavõtjad
4. Eelneva registreerimiseta sõnavõtud
5. Vastav(ad) institutsioon(id)

c) Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (artikkel 135)

1. Resolutsiooni ettepaneku esitajad

1 Ibid.
2 Ibid.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-132+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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2. Sõnavõtjate nimekirja kantud sõnavõtjad
3. Eelneva registreerimiseta sõnavõtud
4. Euroopa Komisjon

D. Üldpõhimõtted

1. Euroopa Ülemkogul, nõukogul, kõrgel esindajal, Euroopa Komisjonil ja kutsutud institutsioonidel
palutakse kinni pidada kõneajast, mis on neile päevakorras eraldatud.

2. Arutelude korral, milleks päevakorras on ette nähtud ainult üks sõnavõttude voor, ei võeta sõna
eelneva registreerimiseta ega esitata küsimusi sinist kaarti tõstes.

3. Suuliselt vastatavate küsimuste (artikkel 128) ja resolutsiooni ettepanekute (artikkel 135) esitajad
võtavad sõna küsimuse või ettepaneku esildamise järjekorras.

Maksimaalne kõneaeg on enamasti kindlaks määratud järgmiselt.

Raportöör(id) 6 min
(4+2)

Arvamus(t)e koostaja(d) 1 min
Suuliselt vastatava küsimuse esitaja:
– parlamendikomisjoni nimel
– fraktsiooni nimel

5 min
2 min

Eelneva registreerimiseta sõnavõtud 1 min
Hääletuse kohta selgituste andmine
– fraktsiooni nimel
– enda nimel

artikkel 183 2 min
1 min

Menetlusega seotud ettepanekud artikkel 185 1 min
Kodukorda puudutavad märkused artikkel 186 1 min
Isiklikud avaldused artikkel 164 3 min

4.4 KÄITUMINE ISTUNGISAALIS

Artikli 11 alusel põhineb parlamendiliikmete käitumine vastastikusel austusel, Euroopa Liidu alusaktides
sätestatud väärtustel ja põhimõtetel, tagab parlamendi väärikuse ning ei tohi ohustada parlamendi töö
sujuvat toimumist ega häirida rahu ja vaikust parlamendi hoonetes.

Käitumisreeglid

Juhatuse vastuvõetud eeskirjas on ette nähtud, et istungisaalis on keelatud loosungid, infolehed, plakatid,
mobiiltelefonide kasutamine ja suitsetamine.

Kodukorra XV lisa kohaselt

1. tuleks vahet teha nähtaval käitumisel, mis on sallitav, kui see ei ole solvav ja/või laimav, jääb
mõistlikesse piiridesse ja ei põhjusta konflikti, ning käitumisel, mis aktiivselt häirib parlamendi
tegevust;

2. vastutavad parlamendiliikmed parlamendiliikmetele kohaldatavate käitumisreeglite igasuguste
rikkumiste eest, mille on parlamendi ruumides toime pannud nende poolt tööle võetud või
parlamenti kutsutud isikud.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-183+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-186+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-15+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Nende sätete rikkumist võidakse käsitleda korrarikkumisena artikli 165 tähenduses.

Korralekutsumine (artikkel 165)

President kutsub korrale iga parlamendiliikme, kes takistab istungi nõuetekohast läbiviimist või kelle
käitumine ei ole kooskõlas artikli 11 vastavate sätetega, mis käsitlevad käitumisreegleid.

Kui korrarikkumine kordub, kutsub president parlamendiliikme veel kord korrale ja istungi protokolli
kantakse vastav märkus.

Korrarikkumise jätkumisel või järgmise korrarikkumise korral võib president korrarikkujale sõna andmisest
keelduda ja parlamendiliikme istungi ülejäänud ajaks istungisaalist välja saata.

Arutelude jätkumist ohustava korrarikkumise korral võib president teatud ajaks istungi katkestada või
istungi lõpetada.

Sanktsioonid (artikkel 166)

Kui korrarikkumine või parlamendi töö häirimine on väga tõsine, võtab president pärast parlamendiliikme
ärakuulamist vastu põhjendatud otsuse asjakohase sanktsiooni rakendamise kohta. Sanktsioonist
teatatakse enne selle teatavakstegemist täiskogul asjaomasele parlamendiliikmele ning nende organite ja
komisjonide juhatajatele ning delegatsioonide juhtidele, mille koosseisu kõnealune parlamendiliige
kuulub.

Sanktsiooniks võib olla noomitus, päevaraha õigusest ilmajätmine teatud ajaks, ajutine kõrvaldamine
parlamendi tegevusest või parlamendiliikme tegevuse katkestamine või lõpetamine ühel või mitmel
valitaval ametikohal parlamendis.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-166+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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5. HÄÄLETUSE KORRALDUS JA LÄBIVIIMINE
Täiskogu hääletused toimuvad pärast arutelusid, tavaliselt keskpäeva paiku. Kvoorum on olemas, kui
istungisaalis on kohal kolmandik parlamendiliikmetest. Üldjuhul hääletab parlament käe tõstmisega.
Istungi juhataja teeb iga hääletuse puhul kindlaks, kas on olemas häälteenamus. Kahtluse korral nõuab ta
hääletust elektroonilise hääletussüsteemi abil.

Hääletuse lõpus võivad parlamendiliikmed soovi korral võtta sõna, et anda hääletuse kohta selgitusi.

5.1 MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepaneku eesmärk võib olla muuta teksti (resolutsiooni ettepaneku, seadusandliku
resolutsiooni projekti või seadusandliku ettepaneku) osa, jättes tekstist sõnu või arve välja, lisades või
asendades neid. Muudatusettepanek peab vastama teatavatele vastuvõetavuskriteeriumidele.

Ainult vastutav(ad) komisjon(id), fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad esitada
muudatusettepanekuid täiskogul arutamiseks.

Muudatusettepanekutel peavad olema nende autorite allkirjad ja need tuleb esitada kirjalikult parlamendi
asjaomasesse osakonda. Muudatusettepanekute koordineerimise ja käsitlemise eest alates nende
esitamisest kuni hääletusele panemiseni vastutavad parlamendi töötajad (tekstide esitamise üksus).

Vt ka „Muudatusettepanekute esitamise tähtajad” (punktis 2.4 Tähtajad).

Veergudes muudatusettepanekud

Pärast seda, kui õigusaktide direktoraat (keelejuristid) on muudatusettepanekuid kontrollinud,
avaldatakse vastutava komisjoni muudatusettepanekud enne täiskogu hääletust täiskogu veebilehel.

Muudatusettepanekud esitatakse veergudes (kavandatud uus tekst on paremal pool).

Kompromissmuudatusettepanekud (artikli 61 lõige 2, artiklid 173 ja 174)

Mõistet „kompromissmuudatusettepanek” kasutatakse kahes eri kontekstis:

 kui soovitakse saavutada kompromissi Euroopa Komisjoni või nõukogu ja parlamendi vahel, keda
esindab vastutav komisjon (artikli 61 lõige 2, artiklid 69 ja 73),

 või kui fraktsioonid püüavad saavutada omavahel kompromissi (artiklid 173 ja 174).

Esimesel juhul käsitletakse kompromissmuudatusettepanekut nagu tavalist täiskogu
muudatusettepanekut.

Teisel juhul toimitakse järgmiselt:

i) Kui kompromissmuudatusettepanek esitati pärast arutelu lõppu, otsustab president selle
vastuvõetavuse üle, tehes kindlaks, kas muudatusettepanek kujutab endast kompromissi.

Seejuures võib ta võtta arvesse järgmisi üldisi kriteeriume:

 kompromissmuudatusettepanek ei või puudutada neid teksti osi, mille kohta ei ole enne tähtaja lõppu
esitatud muudatusettepanekuid;

 kompromissmuudatusettepaneku peavad esitama fraktsioonid, asjaomaste komisjonide esimehed
või raportöörid või teiste muudatusettepanekute autorid;

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-061+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-173+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-061+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-069+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-073+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-173+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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 kui on olemas kompromissmuudatusettepanek, tuleb teised sama tekstiosa puudutavad
muudatusettepanekud tagasi võtta.

ii) Ainult president saab teha ettepaneku võtta kompromissmuudatusettepanek arutusele. President peab
saama parlamendi nõusoleku, küsides, kas keegi on muudatusettepaneku hääletusele panemise vastu.
Kui keegi on hääletuse vastu, otsustab täiskogu antud häälte enamusega, kas panna
kompromissmuudatusettepanek hääletusele.

Muudatusettepanekute esitamine ja tutvustamine (artikkel 169)

Täiskogule arutamiseks võivad muudatusettepanekuid esitada vastutav komisjon, fraktsioon või vähemalt
40 parlamendiliiget (või mõne menetluse puhul kümnendik parlamendist).

Muudatusettepanekud tuleb esitada kirjalikult ja autorid peavad need allkirjastama.
Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määrab president.

Arutelu ajal võib muudatusettepanekut tutvustada selle autor või autori poolt teda asendama määratud
parlamendiliige.

Üldreeglina ei või muudatusettepanekut hääletusele panna, kui seda ei ole trükitud ja välja jagatud kõigis
ametlikes keeltes. Parlament võib siiski otsustada antud häälte enamusega panna sellise
muudatusettepaneku hääletusele, kuid ainult tingimusel, et selle vastu ei ole 40 parlamendiliiget või – kui
kohal viibib vähem kui 100 parlamendiliiget – kümnendik kohalviibijatest.

Täiskogul esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine parlamendikomisjonis (artikkel 175)

Kui raporti kohta on täiskogul läbivaatamiseks esitatud üle 50 muudatusettepaneku ja taotluse osade
kaupa või eraldi hääletuseks, võib president paluda vastutaval komisjonil kokku tulla ja
muudatusettepanekud või taotlused läbi vaadata. Muudatusettepanekuid või taotlusi osade kaupa või
eraldi hääletuseks, mis ei saa sellel etapil vähemalt kümnendiku vastutava komisjoni liikmete toetust, ei
panda hääletusele.

Muudatusettepanekute hääletamise järjekord (artikkel 174)

Kodukorras on kindlaks määratud, millises järjekorras pannakse esitatud muudatusettepanekud täiskogul
hääletusele.

Parlamendi asjaomase osakonna (tekstide esitamise üksuse) abiga koostab president hääletusnimekirja
iga teksti kohta, mille hääletus on päevakorda kantud.

Vt ka „Hääletuse kord – teine lugemine” (punktis 5.3 Hääletuse kord).
Vt ka „Hääletuse kord – kolmas lugemine” (punktis 5.3 Hääletuse kord).

Kui teksti sama osa kohta on esitatud kaks või enam üksteist välistavat muudatusettepanekut, on
prioriteetne see muudatusettepanek, mis kõige rohkem originaalteksti muudab, ning see pannakse
hääletusele esimesena. Kui see vastu võetakse, muutuvad teised muudatusettepanekud kehtetuks. Kui
see tagasi lükatakse, pannakse hääletusele prioriteetsuselt järgmine muudatusettepanek ja samamoodi
toimitakse kõigi ülejäänud muudatusettepanekute puhul.

Kui prioriteetsuse suhtes on kahtlusi, teeb otsuse president, vajaduse korral pärast konsulteerimist
raportööriga. Kui kõik muudatusettepanekud lükatakse tagasi, loetakse vastuvõetuks originaaltekst, juhul
kui kindlaksmääratud tähtaja jooksul ei ole nõutud selle üle eraldi hääletuse korraldamist. President võib
panna esimesena hääletusele originaalteksti, samuti võib ta originaalteksti vähem muutva
muudatusettepaneku panna hääletusele enne teksti kõige enam muutvat muudatusettepanekut.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-169+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-175+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Kui üks muudatusettepanek vastu võetakse, muutuvad teised sama tekstiosa puudutavad ühildamatud
muudatusettepanekud kehtetuks. Üldjuhul muutuvad muudatusettepanekud kehtetuks, kui need on
vastuolus eelmise hääletusega.

Ühesugused muudatusettepanekud

Eri autorite esitatud kaks või enam ühesugust muudatusettepanekut pannakse hääletusele ühe
muudatusettepanekuna.

Muudatusettepanekute selgitused

Seadusandlike dokumentide muudatusettepanekutele võib lisada lühikesi selgitusi. Selgituste ainus
eesmärk on selgitada autori kavatsusi. Selgituste eest vastutab nende autor ja neid ei panda hääletusele.

Selgitused ei ole lubatud, kui muudatusettepanekud puudutavad muid kui seadusandlikke tekste.

Suulised muudatusettepanekud

Erandkorras võib muudatusettepanekuid esitada suuliselt täiskogu istungil enne kõnealuse teksti
hääletusele panemist.

Kuna kodukorras (artiklis 169) on sätestatud, et muudatusettepanekuid saab panna hääletusele alles
pärast seda, kui need on trükitud ja välja jagatud kõigis ametlikes keeltes, välja arvatud juhul, kui
parlament otsustab teisiti, peab istungi juhataja siiski küsima parlamendi arvamust, kas suulist
muudatusettepanekut tuleks arvestada. Kui vähemalt 40 parlamendiliiget on selle vastu, ei või suulist
muudatusettepanekut arvesse võtta.

Menetlus täiskogul ilma muudatusettepanekuteta (artikkel 150)

Kõik seadusandlikud ettepanekud (esimesel lugemisel) ja muud kui seadusandliku resolutsiooni
ettepanekud, mille parlamendikomisjon võtab vastu vähem kui ühe kümnendiku vastava komisjoni
liikmete vastuhäältega, kantakse parlamendi osaistungjärgu päevakorra projekti vastuvõtmiseks ilma
muudatusettepanekuteta.

Sellise päevakorrapunkti üle toimub üks hääletus, välja arvatud juhul, kui enne lõpliku päevakorra projekti
koostamist on fraktsioon või vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest palunud kirjalikult luba esitada
muudatusettepanekuid. Sellisel juhul määrab president kindlaks muudatusettepanekute esitamise tähtaja.

Osaistungjärgu lõpliku päevakorra koostamisel võib esimeeste konverents teha ettepaneku menetleda
veel teisi punkte ilma muudatusettepanekuteta. Parlament ei tohi võtta sellist ettepanekut päevakorra
kinnitamisel vastu, kui fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget on hiljemalt üks tund enne
osaistungjärgu algust väljendanud sellele kirjalikult vastuseisu.

Muudatusettepanekud – lihtsustatud menetlus (artikkel 50)

Pärast seadusandliku ettepaneku esimese arutelu lõppu võib asjaomase komisjoni esimees teha
ettepaneku võtta see muudatusteta vastu. Kui vähemalt kümnendik komisjoni liikmetest ei ole selle vastu,
esitab esimees parlamendile raporti, milles kiidetakse ettepanek heaks.
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Muudatusettepanekud – vastuvõetavus (artiklid 22, 52, 61, 69, 170 ja 174)

Vastuvõetavuskriteeriumid on sätestatud Euroopa Parlamendi kodukorras. Kooskõlas seadusandliku
menetluse arenguga kehtivad teisel lugemisel täiendavad vastuvõtmatuskriteeriumid. Kolmandal
lugemisel ei ole muudatusettepanekud lubatud.

Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekute puhul (artikli 170 lõige 4) võib fraktsioon esitada
parlamendikomisjoni raportis sisalduvale muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekule alternatiivse
resolutsiooni ettepaneku. Sellisel juhul ei või fraktsioon esitada vastutava komisjoni resolutsiooni
ettepaneku kohta muudatusettepanekuid. Alternatiivne resolutsiooni ettepanek ei tohi olla pikem kui
vastutava komisjoni esitatud ettepanek. See pannakse parlamendis muudatusettepanekuteta ühele
hääletusele.

Raportöör võib esitada muudatusettepanekuid, et võtta arvesse pärast teksti vastutavas komisjonis
vastuvõtmist saadud uut teavet (artikli 52 lõige 2), ning vähemalt kümnendik Euroopa Parlamendi
liikmetest võib esitada muudatusettepanekuid, millega soovitakse muuta vastutavas komisjonis vastu
võetud teksti (artikli 52 lõige 2).

Muudatusettepanekut, mis on tunnistatud vastuvõetamatuks, ei panda hääletusele.

Muudatusettepanekute vastuvõetavuse üle otsustab president. Tema otsus ei põhine mitte ainult
vastuvõetamatusega seotud sätetel, vaid kodukorra sätetel üldiselt. Tema otsus on lõplik.

Muudatusettepanekud – tagasivõtmine (artikli 169 lõige 5)

Kui autor võtab oma muudatusettepaneku tagasi, muutub see kehtetuks, kui seda ei võta samadel
tingimustel kohe üle mõni teine parlamendiliige (vastutava(te) komisjoni(de), fraktsiooni või vähemalt 40
parlamendiliikme nimel).

Muudatusettepanekud – väljajätmine

Muudatusettepanek, millega jäetakse osa teksti välja, pannakse hääletusele enne teisi sama tekstiosa
puudutavaid muudatusettepanekuid.

Kui tekstiosa kohta on esitatud väljajätmist taotlev muudatusettepanek, ei ole selle teksti kohta lubatud
esitada eraldi hääletuse taotlusi ja nimelise hääletuse taotlus peab puudutama väljajätmist taotlevat
muudatusettepanekut, mitte originaalteksti.

Muudatusettepanekute ühiselt hääletusele panemine (artiklid 173 ja 174)

Hääletus raporti üle toimub vastutava komisjoni soovituse alusel. Kui komisjon on leppinud kokku
muudatusettepanekutes raporti aluseks oleva teksti kohta, pannakse kõnealused muudatusettepanekud
täiskogul hääletusele ühiselt ja esimesena.

Kui fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget on taotlenud eraldi hääletust või kui sama tekstiosa kohta
on esitatud teisi muudatusettepanekuid, pannakse kõnealused muudatusettepanekud hääletusele eraldi.

Kui teised muudatusettepanekud on üksteist täiendavad, võib president need hääletusele panna ühiselt.
Sellisel juhul järgib ta ülalsätestatud menetlust. Kõnealuste muudatusettepanekute autorid võivad teha
ettepaneku ühiseks hääletuseks, kui nende muudatusettepanekud on üksteist täiendavad.

President võib otsustada, et pärast teatava muudatusettepaneku vastuvõtmist või tagasilükkamist
pannakse teised sarnase sisu või sarnase eesmärgiga muudatusettepanekud hääletusele ühiselt.
President võib taotleda selleks parlamendi nõusolekut. Selline muudatusettepanekute kogum võib
puudutada originaalteksti eri osi.
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5.2 HÄÄLETUSE KORRALDUS

Vastutav teenistus

Parlamendis hääletusele pandavate tekstide esitamise ning nende eeskirjadele vastavuse ja
vastuvõetavuse kontrollimise eest vastutab tekstide esitamise üksus. Vaidlusküsimustega pöördutakse
parlamendi presidendi poole. Tema otsus on lõplik.

Tekstide esitamise üksus koostab presidendi jaoks ülevaateid ja avaldab täiskogu veebilehel hääletuse
ajakavasid ja hääletusnimekirju hääletuste korralduse ja läbiviimise kohta. Enne hääletust annab vastutav
ametnik istungi juhatajale juhiseid ning teavitab teda võimalikest menetlus- ja/või esitlusprobleemidest,
mis võivad hääletuse ajal tekkida.

Päevakorda kantud punktide hääletuse järjekord

Tekstid pannakse hääletusele täiskogu veebilehel avaldatud hääletuse ajakavas sätestatud järjekorras.

Hääletusnimekirjad

Iga hääletusele pandava punkti kohta koostatakse hääletusnimekiri.

Tekstide esitamise üksus avaldab esialgse nimekirja täiskogu veebilehel pärast muudatusettepanekute
saamist. Nimekirjast on näha, millises järjekorras muudatusettepanekud hääletusele pannakse ja millised
muudatusettepanekud on muutunud kehtetuks. Pärast nimelise hääletuse, eraldi hääletuse ja osade
kaupa hääletuse taotluste esitamise tähtaegade möödumist avaldatakse täiskogu veebilehel
hääletusnimekirja lõplik versioon koos nimetatud taotluste üksikasjadega.

Sõnavõtmine hääletuse ajal (artikkel 150 ja artikli 171 lõige 5)

Sel ajal kui parlament hääletab, parlamendiliikmetele sõna ei anta. Hääletuse ajal võivad täiskogu poole
pöörduda ainult president ja raportöör.

Kui päevakorrapunkt pannakse hääletusele ilma aruteluta, võib raportöör või vastutava komisjoni esimees
esineda vahetult enne hääletamist kuni kaheminutilise avaldusega.

Teistele parlamendiliikmetele võib anda loa võtta sõna, et juhtida tähelepanu tõlkeprobleemidele.
Hääletuse võib katkestada ainult juhul, kui hääletusele pandava punkti osas valitseb arusaamatus.

Parlamendiliikmetele ei või anda sõna arutatavate muudatusettepanekute põhjendamiseks või sisuliste
küsimuste üle arutelu taasalustamiseks.

Vaidlused hääletuse üle (artikkel 184)

President võib omal algatusel või parlamendi taotlusel lasta käe tõstmisega hääletamise tulemust
kontrollida elektroonilise hääletussüsteemi abil.

Hääletustulemus kuvatakse kõigepealt ainult presidendi ekraanil. Hääletustulemus on kinnitatud, kui
president selle välja kuulutab. Presidendi otsus on lõplik.

Elektrooniline hääletus (artikkel 181)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
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Elektrooniline hääletus toimub sinise isikliku kiipkaardi abil.

Parlamendiliige võib oma isikliku kaardiga hääletada istungisaali igalt kohalt.

Hääletuskaart sisestatakse parlamendiliikme istekohal hääletusterminali avasse, parlamendiliikme
nimega külg enda poole. Terminal lülitub sisse.

Kui kaart sisestatakse valesti, annab sellest märku vilkuv kollane tuli ja terminali ekraanile ilmub juhis.

Kui kaart on terminali õigesti sisestatud, ilmub ekraanile:

– kaardi number,
– parlamendiliikme nimi,
– kuupäev.

Kui president paneb ettepaneku hääletusele, peaksid parlamendiliikmed vajutama terminalil oma
hääletuskavatsusele vastavale nupule. Terminalil süttib vastav tuli:

– vasakpoolne nupp: POOLT ROHELINE tuli
– keskmine nupp: ERAPOOLETU VALGE tuli
– parempoolne nupp: VASTU PUNANE tuli

Salajase hääletuse puhul süttib ainult SININE tuli, mis näitab, et parlamendiliige osales hääletusel.

Ekraanile ilmub hääletust puudutav teave piktogrammidena:

– hääletuse teema
– antud hääl: poolt (+), vastu (-), erapooletu (0) avaliku hääletuse korral

X salajase hääletuse korral
– hääletuse liik: tavaline, nimeline, salajane
– hääletuse staadium: käimas, lõppenud

Kuni president ei ole hääletust lõppenuks kuulutanud, võib parlamendiliige antud häält muuta, vajutades
oma uuele valikule vastavale nupule.

President vaatab hääletussüsteemi esitatud andmed üle, teeb tulemuse kindlaks ja kuulutab selle välja.

Pärast presidendi teadaannet ilmub terminali ekraanile ja ühele istungisaali suurtest ekraanidest
hääletustulemus.

Arutelude ajal ja kui ei toimu hääletust, on ekraanil järgmine teave:

– arutelu teema,
– sõnavõtja nimi,
– järgmiste sõnavõtjate nimed,
– järgmised päevakorrapunktid.

Nimeline hääletus (artikkel 180)

Nimeline hääletus korraldatakse juhul, kui fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget on seda kirjalikult
taotlenud enne täiskogu veebilehel avaldatud hääletuse ajakavas kindlaks määratud tähtaega. Nimeline
hääletus toimub harilikult elektroonilise hääletussüsteemi abil. Hääletustulemus registreeritakse nimeliselt
ja avaldatakse istungi protokolli lisana.

Raporti üle – olgu tegemist ühe ja/või lõpphääletusega – hääletab parlament nimeliselt (artikkel 179). See
ei kehti puutumatusega seotud menetlusi käsitlevate raportite kohta (artikkel 11).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-180+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Hääletuse parandused

Parlamendiliikme poolt istungi ajal suuliselt tehtud või kirjalikult või elektrooniliselt edastatud hääletuse
parandamise taotlused on võimalikud ainult nimelise hääletuse korral.

Parlamendiliikme esitatud hääletuse parandamise taotlus protokollitakse trükitavas ja täiskogu veebilehel
elektrooniliselt kättesaadavas nimelise hääletuse tulemuste nimekirjas, kuid hääletustulemust ei muudeta.

Parlamendiliige, kes soovib osutada nimelise hääletuse parandusele, võib selleks kasutada täiskogu
veebilehel rubriigis „Ainult EP liikmetele” nimelise hääletuse parandamise elektroonilist vormi (Roll-call
vote correction).

Hääletuspäeval enne kella 18.30 saadud parandused avaldatakse täiskogu veebilehel samal päeval ja
istungi protokollis pärast hääletustulemusi.

Hääletuse parandusi saab esitada osaistungjärgule järgneva teise nädala reede keskpäevani.

Hääletuse kohta selgituste andmine (artikkel 183)

Hääletuse kohta saab selgitusi anda suuliselt või kirjalikult, üksikult või fraktsiooni nimel.

Hääletuse kohta suuliste selgituste andmise taotlus tuleb edastada täiskogu istungite organiseerimise ja
järelmeetmete üksusele enne hääletuste lõppu, kasutades täiskogu veebilehe rubriigis „Ainult EP
liikmetele” hääletuse selgituste elektroonilist vormi või pöördudes istungisaalis täiskogu istungite
organiseerimise ja järelmeetmete üksuse töötajate poole. Pärast seda, kui konkreetse istungi hääletuse
kohta on alustatud esimese selgituse andmisega, uusi hääletuse selgitamise taotlusi ei rahuldata.

Kui parlamendiliige väljendab isiklikku seisukohta, on tal hääletuse kohta antavaks suuliseks selgituseks
aega üks minut, ning kui ta väljendab fraktsiooni seisukohta, on tal selleks aega kaks minutit.

Kirjalikke selgitusi hääletuse kohta saab esitada täiskogu veebilehe rubriigis „Ainult EP liikmetele”
hääletuse selgituste elektroonilise vormiga, e-posti teel või istungisaali töötajate poole pöördudes.
Selgitusi saab anda asjaomasele osaistungjärgule järgneva nädala reede keskpäevani.

Selgitusi ei saa anda järgmiste hääletuste kohta:

 menetlusküsimused;
 inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumeid käsitlevate aruteludega seoses

esitatud resolutsioonid (artikkel 135).

Ilma aruteluta menetluse alusel hääletusele pandavate raportite puhul on lubatud ainult kirjalikud selgitused
(artikkel 150).

Kvoorum (artikkel 168)

Kvoorum on olemas, kui istungisaalis on kohal kolmandik parlamendi koosseisust.

Hääletustulemus on kehtiv hääletajate arvust olenemata, välja arvatud juhul, kui president kontrollib
vähemalt 40 parlamendiliikme poolt enne hääletuse algust esitatud taotluse alusel kvoorumit ja tuvastab
hääletuse ajal, et kvoorum puudub.

Taotluse kvoorumi kontrollimiseks saab esitada vähemalt 40 parlamendiliiget. Kui kvoorumi
saavutamiseks vajalik arv parlamendiliikmeid ei ole kohal, ei kuuluta president hääletustulemust välja,
vaid teatab, et kvoorum puudub. Sellisel juhul kantakse hääletus järgmise istungi päevakorda.
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Häälteenamus

Kui aluslepingutes ja/või kodukorras ei ole sätestatud teisiti, võetakse otsused vastu (poolt ja vastu) antud
häälte enamusega. Seda nimetatakse sageli lihthäälteenamuseks.

Mõne otsuse, näiteks eelarve muudatusettepanekute, seadusandlike menetluste teise lugemise
hääletuste ja kodukorra muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on vaja parlamendi koosseisu enamust.
Seda nimetatakse sageli kvalifitseeritud häälteenamuseks.

Mõne paindlikkusinstrumendi või Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutamist
käsitleva otsuse vastuvõtmiseks on vaja parlamendi koosseisu enamust ja ühtlasi antud häälte
kolmeviiendikulist enamust.

Hääletustulemused

Hääletustulemused avaldatakse istungi protokolli lisana. Hääletuspäeval on need kättesaadavad ka
täiskogu veebilehel. Samas avaldatakse ka hääletuse parandused.

5.3 HÄÄLETUSE KORD

Raportite üle hääletamisel kohaldatakse järgmist menetlust:

a) esiteks – vastutava komisjoni raporti aluseks oleva teksti võimalike muudatusettepanekute hääletus;
b) teiseks – nimetatud teksti hääletus tervikuna ja koos võimalike muudatustega;
c) kolmandaks – resolutsiooni ettepaneku või seadusandliku resolutsiooni projekti muudatusettepanekute
hääletus;
d) lõpuks – resolutsiooni ettepaneku või seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus tervikuna
(lõpphääletus).

Hääletuse kord – teine lugemine (artiklid 68, 69 ja 76)

Kui ei ole esitatud ettepanekut nõukogu ühise seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks, loetakse
ühine seisukoht heakskiidetuks.

Ettepanek lükata ühine seisukoht tagasi pannakse hääletusele enne võimalike muudatusettepanekute
hääletamist. Kui ühise seisukoha kohta esitatakse mitu muudatusettepanekut, pannakse need
hääletusele artiklis 174 toodud järjekorras.

Kui parlament on hääletanud ühise seisukoha muutmise poolt, võib täiendav hääletus tervikteksti üle
toimuda ainult artikli 68 lõike 2 kohaselt.

Hääletuse kord – kolmas lugemine (artikkel 72)

Ühine tekst pannakse hääletusele tervikuna ja selle üle toimub üks hääletus. Ühine tekst kiidetakse heaks
antud häälte enamusega (lihthäälteenamus).

Ühise teksti kohta ei saa esitada muudatusettepanekuid.

Menetlus täiskogul ilma muudatusettepanekuteta (artikkel 150)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-068+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-069+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-076+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-068+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-072+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Artikli 150 kohaselt ilma muudatusettepanekuteta hääletusele pandava raporti üle toimub üks hääletus.
Eraldi või osade kaupa hääletuse taotlusi esitada ei saa. Üks ja/või lõpphääletus raporti üle (välja arvatud
puutumatusega seotud menetlusi käsitlevad raportid) toimub parlamendis nimeliselt (artikkel 179).

Menetlus ilma muudatusettepanekute ja aruteluta

Istungi päevakorda kantud punktide üle toimub arutelu, välja arvatud need, mis võetakse vastu
lihtsustatud menetluse või ilma aruteluta ja muudatusettepanekuteta menetluse kohaselt (artiklid 50 ja
150).

Ettepanek lükata Euroopa Komisjoni ettepanek esimesel lugemisel tagasi (artikkel 60)

Ettepanek lükata Euroopa Komisjoni ettepanek täielikult tagasi pannakse hääletusele enne võimalikke
muudatusettepanekuid. Sellise ettepaneku saavad esitada ainult vastutav(ad) komisjon(id) või vähemalt
40 parlamendiliiget.

Alternatiivne resolutsiooni ettepanek (artikli 170 lõige 4)

Fraktsioon võib esitada alternatiivse resolutsiooni ettepaneku, mille eesmärk on asendada
parlamendikomisjoni raportis sisalduv muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek. Sellisel juhul ei või
fraktsioon esitada vastutava komisjoni resolutsiooni ettepaneku kohta muudatusettepanekuid.

Tagasisaatmine vastutavale komisjonile (artikkel 188)

Ettepaneku saata küsimus tagasi vastutavale komisjonile saab esitada menetluse kolmel etapil:

– kui parlament määrab osaistungjärgu avamisel kindlaks päevakorra;
– kui algab arutelu kõnealuse punkti üle;
– hääletuse ajal enne lõpphääletust.

Igal nimetatud kolmest etapist võib tagasisaatmist taotleda ainult ühe korra.

Kolmest etapist kahe esimese puhul on nõutav, et kavatsusest esitada vastutavale komisjonile
tagasisaatmise taotlus tuleb presidendile vähemalt 24 tundi ette teatada. President peab sellest
viivitamatult parlamenti teavitama.

Vastutavale komisjonile tagasisaatmine toob kaasa punkti arutelu katkestamise. Kirjeldatud menetlust ei
kohaldata inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelude suhtes (artikkel
135) ega teiste institutsioonide poolt artiklite 123 ja 128 kohaselt tehtud avaldustel põhinevate tekstide
suhtes, kui teksti ei esitanud vastutav komisjon.

Hääletuse edasilükkamine (artikkel 190)

Enne hääletust või hääletuse ajal võivad fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget teha ka ettepaneku
lükata hääletus edasi. Selline ettepanek pannakse viivitamatult hääletusele.

5.4 HÄÄLETUSE LIIGID

Osade kaupa hääletamine (artikkel 176)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-050+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-060+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-170+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Osade kaupa hääletamine tähendab, et arutusel oleva teksti muudatusettepanek, artikkel või lõik
jaotatakse hääletuseks kaheks või enamaks osaks.

Osade kaupa hääletamist võivad taotleda fraktsioon või 40 parlamendiliiget. Osade kaupa hääletamise
taotluste esitamise tähtaeg on toodud osaistungjärgu päevakorras. Presidendil on õigus pärast seda
tähtaega esitatud taotlused tagasi lükata.

Eraldi hääletus (artikkel 174)

Kui vastutav komisjon on esitanud raporti aluseks oleva teksti kohta muudatusettepanekuid, paneb
president need hääletusele ühiselt, välja arvatud juhul, kui on taotletud eraldi hääletust või kui on esitatud
teisi muudatusettepanekuid (artikli 174 lõige 5).

Eraldi hääletus võib puudutada ka hääletusele pandava resolutsiooni ühte punkti (artikli 171 lõike 1 punkt
d).

Eraldi hääletust võivad taotleda fraktsioon või 40 parlamendiliiget. Eraldi hääletuse taotluste esitamise
tähtaeg on toodud osaistungjärgu päevakorras. Presidendil on õigus pärast seda tähtaega esitatud
taotlused tagasi lükata.

Üks hääletus (artikkel 150)

Ilma muudatusettepanekuteta vastuvõtmiseks päevakorda kantud punktide üle toimub täiskogul üks
hääletus.
Osade kaupa ja eraldi hääletuse taotlused ei ole lubatud.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES


30/32

ET

6. TÄISKOGU TEGEVUSEGA SEOTUD DOKUMENDID

Vt ka
 Muudatusettepanekud (punkt 5.1.)
 Hääletusnimekirjad (punktis 5.2 Hääletuse korraldus)
 Sõnavõtjate nimekiri (punktis 4.3 Sõnavõtud täiskogu istungil)

Istungi protokoll (artikkel 192)

Iga istungi protokoll, millesse kantakse läbiviidud menetluste käik, parlamendi otsused ja sõnavõtjate
nimed, jagatakse välja hiljemalt pool tundi enne järgmise istungipäeva pärastlõunase istungi algust.

Iga istungipäeva pärastlõunase istungi algul esitab president eelmise istungi protokolli parlamendile
kinnitamiseks. Kui istungi protokolli kohta esitatakse vastuväiteid, teeb parlament vajaduse korral otsuse,
kas nõutud muudatusi tuleks arvesse võtta või mitte.

Protokoll avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Parlamendiliikmete täiskogu istungitest osavõtu registreerimine (artikkel 148)

Istungite toimumise ajal pannakse istungisaali juurde välja kohalolijate nimekiri.

Protokoll sisaldab kohalviibinud parlamendiliikmete nimekirja (need, kes andsid allkirja kohalolijate
nimekirja) ja vabandataval põhjusel puudunud parlamendiliikmete nimekirja (need, kelle puudumist peab
president põhjendatuks).

President võib pidada põhjendatuks parlamendiliikmete puudumist tervisliku seisundi, tõsiste
perekondlike asjaolude, parlamendi nimel mujal missioonil viibimise ning rasedus- ja sünnituspuhkuse
tõttu. Parlamendiliikmed, kes soovivad, et nende puudumine loetaks vabandatavaks, peavad edastama
tava- või e-postiga taotluse kvestorite sekretariaadile.

Parlamendiliige võib teatada täiskogu istungite protokollide üksusele, et ta viibis kohal, kuigi tema nime ei
ole kohalolijate nimekirjas. Selline teave avaldatakse protokollis, kuid kohalolijate nimekirju ei muudeta.

Vastuvõetud tekstid (artikkel 193)

Täiskogul vastu võetud tekstid on Euroopa Parlamendi aktid. Need võivad olla resolutsioonid,
seadusandlikud resolutsioonid, arvamused, deklaratsioonid, otsused, soovitused jne.

Parlamendis vastuvõetud tekstid avaldatakse kohe pärast hääletust. Need esitatakse parlamendile koos
vastava istungi protokolliga ja neid säilitatakse parlamendi arhiivis.

Parlamendis vastuvõetud tekstide õiguskeeleline viimistlemine toimub presidendi vastutusel. Kui tekst
võetakse vastu parlamendi ja nõukogu kokkuleppe alusel, toimub viimistlemine kahe institutsiooni tihedas
koostöös ja vastastikusel kokkuleppel.

Seisukohad, mille parlament on vastu võtnud seadusandliku tavamenetluse kohaselt, koostatakse
konsolideeritud tekstina. Kui parlamendi hääletuse aluseks ei olnud nõukoguga saavutatud kokkulepe,
näidatakse konsolideeritud tekstis ära vastuvõetud muudatusettepanekud.

Pärast tekstide viimistlemist kirjutavad president ja peasekretär vastuvõetud tekstidele alla ning need
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-192+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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Istungi stenogramm (artikkel 194)

Stenogrammis protokollitakse täiskogu arutelud täies ulatuses sõnavõtjate originaalkeeles. Need tekstid
on originaalkeeles (nn vikerkaare versioon) kättesaadavad harilikult järgmisel päeval. Stenogramm
sisaldab ka hääletuse kohta antud selgitusi ja kirjalikke avaldusi.

Stenogramm avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisana.

Istungi audiovisuaalne salvestis (artikkel 195)

Parlament kannab täiskogu arutelud üle reaalajas oma veebisaidil arutelude läbiviimise keeltes koos
kõikide tegutsevate tõlkekabiinide mitmekeelse helisalvestisega.

Lisaks avaldab parlament vahetult iga istungi järel oma veebisaidil täiskogu arutelude indekseeritud
audiovisuaalse salvestise, mis ühendatakse istungi mitmekeelse stenogrammiga ning on kättesaadav
voogedastuseks, allalaadimiseks ja suhtlusmeediasse üleslaadimiseks.

Dokumentide väljajagamine (artiklid 156 ja 160)

Parlamendi arutelude ja otsuste aluseks olevad dokumendid trükitakse ning jagatakse
parlamendiliikmetele. Need on kättesaadavad ka täiskogu veebilehel. Dokumentide nimekiri avaldatakse
parlamendi istungi protokollis.

Teksti arutelu ja hääletust täiskogul saab alustada ainult siis, kui tekst on vähemalt 24 tundi varem välja
jagatud, välja arvatud kodukorras ette nähtud kiireloomulistel juhtudel.

Seadusandlikud raportid (artikkel 49)

Mõiste „seadusandlik raport” viitab tekstidele, mida parlament arutab erinevate seadusandlike menetluste
(nagu seadusandlik tavamenetlus, nõusolekumenetlus ja nõuandemenetlus) raames.

Muud kui seadusandlikud raportid (artikkel 51)

Mõiste „muu kui seadusandlik raport” viitab raportitele, mille parlament võtab vastu omal algatusel.

Tekstid, mis käsitlevad teiste institutsioonide avaldusi ja suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga
(artiklid 123 ja 128)

Kui parlamendi päevakorda kantakse avaldus või suuliselt vastatav küsimus koos aruteluga, otsustab
parlament, kas arutelu lõpul võetakse vastu resolutsioon. Kui parlament otsustab resolutsiooni kasuks,
võib iga komisjon, fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget esitada resolutsiooni ettepaneku vastavalt
artiklitele 123 ja 128.

Iga resolutsiooni ettepanek saab dokumendi järjenumbri. Resolutsiooni ühisettepanek, mis asendab mitu
(samateemalist) resolutsiooni, saab JMR-numbri ja lisaks asendatavatest resolutsioonidest esimesena
esitatud resolutsiooni järjenumbri.

Istungidokumentide viited ja lühendid

Istungidokumentides kasutatakse sageli järgmisi viiteid ja lühendeid, mis tähistavad eri menetlus- ja
dokumendiliike:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-194+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-195+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-156+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-160+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-049+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-051+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//ET&navigationBar=YES
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A: raportid, soovitused ja teise lugemise soovitused
B: resolutsiooni ettepanekud ja muud istungidokumendid
O: suuliselt vastatavad küsimused
E: kirjalikult vastatavad küsimused
C: teistelt institutsioonidelt saadud dokumendid
T: vastuvõetud tekstid
RC: resolutsiooni ühisettepanekud
COD ehk *** seadusandlik tavamenetlus (I: 1. lugemine, II: 2. lugemine, III: 3. lugemine)
CNS ehk * nõuandemenetlus
APP ehk *** nõusolekumenetlus
NLE: muu kui seadusandlik akt
REG: raport kodukorra muutmise kohta
INI: algatusraport
IMM: raport parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise või äravõtmise taotluse kohta
BUD: eelarvedokumendid
ACI: institutsioonidevaheline kokkulepe
OJ: päevakord

Dokumendiliiki tähistavale tähele võib järgneda number, mis viitab parlamendi ametiajale: nt A7 =
seitsmendal ametiajal vastu võetud raport, A8 = kaheksandal ametiajal vastu võetud raport jne.

Täiskogu istungite direktoraat

Täiskogu istungite direktoraadi sekretariaadiga saate võtta ühendust e-posti teel
sessions@europarl.europa.eu või täiskogu veebilehel asuva kontaktvormi kaudu.

Brüsseli ja Strasbourgi istungisaalis on presidenti abistavatel ametnikel järgmised ülesanded:

 protokollid,
 istungite stenogrammid,
 sõnavõtjate nimekirjad,
 sõnavõtusoovid ja kõneaja muutmise taotlused,
 hääletuse kohta antavad selgitused,
 presidendi ja asepresidendi abistamine istungi läbiviimisel.

mailto:sessions@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html

	Euroopa Parlament 
	Presidentuuri peadirektoraat 
	Täiskogu istungite direktoraat
	Täiskogu istungite juhend
	1. KES MIDA TÄISKOGUL TEEB?
	Presidendi valimine (artiklid 15 ja 16)
	1.2 ASEPRESIDENDID
	1.3 AMETIAEG
	Ametiaja pikkus (artikkel 19)

	1.5 JUHATUS
	Juhatuse koosseis (artikkel 24)

	1.6 ESIMEESTE KONVERENTS
	Esimeeste konverentsi koosseis (artikkel 26)
	Esimeeste konverentsi ülesanded (artikkel 27)

	1.8 PARLAMENDILIIKMED
	Kohtade jaotus istungisaalis (artikkel 36)


	2. KUIDAS ON TÄISKOGU ISTUNGID KORRALDATUD?
	2.1 PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD
	Parlamendi koosseisu ametiaeg (artikkel 145) 
	Parlamendi kokkukutsumine (artikkel 146) 
	Parlamendi osaistungjärkude ajakava
	Istungjärgud, osaistungjärgud ja istungid (artikkel 145) 
	Täiskogu istungiga samaaegselt toimuvad koosolekud

	2.2 PÄEVAKORD
	Päevakord 
	Päevakorra projekt (artikkel 149) 
	Lõplik päevakorra projekt (artikkel 149)
	Päevakorra kinnitamine (artikkel 152) 
	Päevakorra muudatused

	2.3 ARUTELUD
	Ajakava
	Arutelu ja hääletuse edasilükkamine (artikkel 190) 
	Arutelu lõpetamine (artikkel 189) 

	2.4 TÄHTAJAD
	Muudatusettepanekute esitamise tähtajad
	Tähtajad eraldi hääletuse, osade kaupa või nimelise hääletuse taotluste esitamiseks
	Tähtajad seoses seadusandlike menetlustega
	2.5 KIIRMENETLUS (artikkel 154) 


	3. ISTUNGITE TOIMUMISKOHT, ISTUNGISAAL, RÕDUD
	Pääs istungisaali
	Rühmakülastuste taotlused
	Pääs rõdule
	Istungisaali rõdule pääsemise load ja eriload
	Filmimine
	Ametlikud visiidid

	4. ARUTELUDE KORRALDUS JA LÄBIVIIMINE
	4.1 ARUTELUDE LIIGID
	Parlamendikomisjonide raportid (põhjalik arutelu)
	Parlamendikomisjonide raportid (lühiettekanne) (artiklid 150 ja 151)
	Teiste institutsioonide avaldused (artikkel 123) 
	Suuliselt vastatavad küsimused nõukogule ja komisjonile (artikkel 128)
	Infotund Euroopa Komisjoniga (artikkel 129)

	4.2 ARUTELUDE KORD
	Üheminutilised sõnavõtud (artikkel 163)

	 4.4 KÄITUMINE ISTUNGISAALIS
	Korralekutsumine (artikkel 165)
	Sanktsioonid (artikkel 166)



