
 

 

 
 
 
 
 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 17 rakendamine Euroopa Parlamendis 
 
1. Õiguslik alus 
ELi toimimise lepingu artikliga 17 on ELile pandud õiguslik kohustus pidada kirikute, usuühenduste 
ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi. 
Artiklis on sätestatud järgmine: 
 

1. Liit austab ega piira staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt on liikmesriikides kirikutel ja 
usuühendustel või -kogukondadel. 

2. Liit austab staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt on samavõrra ka filosoofilistel ja 
mitteusulistel organisatsioonidel. 

3. Tunnustades nende identiteeti ja erilist panust, peab liit nende kirikute ja organisatsioonidega 
avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi. 

 
Aluslepingu sätete jõustamiseks määras Euroopa Parlamendi president dialoogi pidamise eest 
vastutava asepresidendi. Ühtlasi on parlament sellekohase raamistiku loomiseks vastu võtnud 
mitmeid konkreetseid otsuseid. 
 
2. ELi toimimise lepingu artikli 17 rakendamise elemendid Euroopa Parlamendis: 

 dialoogi pidamise eest vastutava asepresidendi määramine; 

 asepresidendi iga-aastase aruande esitamine parlamendi juhatusele; 

 artikli 17 rakendamise eraldi sekretariaat dialoogi haldamiseks; 

 kõikide asjaomaste parlamendi teenistuste täiendav haldustugi dialoogi pidamiseks; 

 parlamendi veebisaidi temaatilised leheküljed läbipaistvuse ja teadlikkuse suurendamiseks; 

 Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse koostatavad aruteludokumendid; 

 välispartneritega korrapäraselt seminaride ja muu dialoogi korraldamine; 

 dialoogi sidumine parlamendi töö ja poliitilise aruteluga, milles osalevad ametikandjad. 
 
3. ELi toimimise lepingu artiklist 17 tulenev tegevus Euroopa Parlamendis: 

 artikli 17 kohaselt parlamendi korraldatavad dialoogiseminarid; 

 muud parlamendi korraldatavad dialoogid; 

 teiste parlamendi osaliste korraldatavad seminarid artikliga 17 seotud teemadel; 

 ühe või mitme artikli 17 kohase dialoogipartneriga koostöös korraldatav tegevus; 

 artikli 17 kohaste partnerorganisatsioonide delegatsioonide vastuvõtmine parlamendis; 

 parlamendi esindamine ELi toimimise lepingu artikli 17 kohaste partnerorganisatsioonide 
korraldatavatel üritustel; 

 koostöö teiste ELi institutsioonidega ELi toimimise lepingu artikli 17 rakendamise küsimuses. 
 
Tavaliselt korraldab parlament vastavalt artiklile 17 kaks või kolm täieulatuslikku dialoogiseminari 
aastas. Need on avalikud ja kantakse üle ka veebis. Kõiki registreeritud dialoogipartnereid (nii usulisi 
kui ka mitteusulisi) kutsutakse kõigist artikli 17 kohaselt korraldatavatest seminaridest ja muudest 
tegevustest osa võtma. Dialoogiteemad võivad hõlmata kõiki ELi tegevusvaldkondi. Artikli 17 kohaste 
parlamendi dialoogipartneritega konsulteeritakse nii teemade valiku kui ka seminaride vormi 
küsimuses. 
 
Lisaks dialoogiseminaridele peab parlament artikli 17 kohaste partneritega eri tasanditel, k.a 

haldustasand, korrapärast dialoogi vastava sekretariaadi kaudu. 


