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ELi liikmesriikide parlamentidega suhtlemise eest vastutavate Euroopa Par-
lamendi asepresidentide eessõna

Selle aruande avaldamise ajal seisab Euroopa silmitsi ennenägematute probleemidega, mis on 
tingitud Vene Föderatsiooni provotseerimata ja õigustamatust sissetungist Ukrainasse. Kohutav 
sõda, mida Kreml Ukraina rahva vastu peab, on pea peale pööranud 1991. aasta järgse Euroopa 
julgeolekukorra. Selles kontekstis on Euroopa Liit olnud ühtne oma eesmärgis kaitsta rahu, 
julgeolekut, demokraatiat ja vabadust Euroopas ning võtnud strateegilisi ja otsustavaid meetmeid, 
mis viitab sellele, et alanud on ELi kujunemine tõeliseks osalejaks kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas. 

COVID-19 pandeemia teine aasta veeretas taas hulga kive Euroopa Parlamendi ja parlamentidevahelise 
koostöö teele. Paljuski 2020. aastast tuttaval viisil sundisid pandeemiast põhjustatud piirangud meid, 
parlamendiliikmeid, kohtuma enamasti videokonverentsitehnoloogia vahendusel.

Sarnaselt 2020. aastale oli ka eelmisel aastal parlamentidevaheliste arutelude keskmes Euroopa 
tuleviku konverents. Nii riikide parlamendid kui ka Euroopa Parlament on teinud konverentsiga 
seoses tihedat koostööd ja mänginud keskset rolli arutelus Euroopa tuleviku kujundamise üle. Nad 
on teinud koostööd, et kaitsta kodanike huve oma panuse andmisel ELi poliitika ja institutsioonide, 
nagu ka parlamentide kui oma kodanike valitud esindajate rolli ümberkujundamisse.

Meie kohtumistel arutati laialdaselt muidki teemasid, näiteks pandeemia arengut ja seda, kuidas EL 
peaks tekkinud sotsiaal- ja majanduskriisile pandeemiajärgsete taastekavade abil vastu astuma.

Kogu parlamentidevaheline tegevus tuli läbi viia kas täielikult kaug- või hübriidvormingus1, hoolimata 
eesistujariikide Portugali ja Sloveenia esialgsest kavatsusest korraldada üritusi füüsilise osavõtuga. 
Epidemioloogiline olukord muutis kohtumiste niisugusel viisil korraldamise võimatuks.

Kõigi nende piirangute kiuste hoogustus parlamentidevaheline koostöö ja õigusloomealane dialoog 
ELi riikide parlamentidega ning parlamentidevahelised üritused hõlmasid üldjuhul nii Euroopa kui 
ka riikide parlamentide liikmete erakordselt kõrget osalusaktiivsust.

Mõistagi tekitas COVID-19 pandeemia jätkuvalt korralduslikke probleeme parlamentidevaheliste 
konverentside sujuvale kulgemisele. Samas tulid korraldajad – Euroopa Parlament ning eesistujariikide 
Portugali ja Sloveenia parlamendid – edukalt toime kaug- või hübriidkohtumistega kaasnevate 
praktiliste probleemide lahendamisega ning kasutasid ära oma hiljutisi kogemusi selle uudse 
vormiga, mille tulemusel said teoks rohke osalusega ja vilkad kohtumised. Parlamentidevahelise 
tegevuse sagedus ja intensiivsus vaatamata COVID 19 pandeemia naasmisele annab tunnistust 
parlamentidevahelise koostöö olulisusest, kuna arvamuste vahetus Euroopa ja riikide parlamentide 
liikmete vahel on üks kaasaegse parlamentarismi alustalasid. Lisaks oleme vankumatult veendunud, 
et meie parlamentide kui kodanike esindajate rolli tugevdamine ja parlamentidevahelise koostöö 
edasine tõhustamine on Euroopa demokraatia tuleviku jaoks eluliselt tähtis.

Kaasaegsed IT-lahendused on võimaldanud meil mõttevahetusi jätkata ja isegi hoogustada ning me 
mõistame, et videokonverentsitehnoloogia loob kohastel juhtudel võimaluse parlamendikohtumiste 
CO2 jalajälje vähendamiseks, aidates seeläbi saavutada Euroopa kestlikkus- ja kliimaeesmärke. Samas 
oleme veendunud, et ükski tehniline lahendus ei suuda asendada silmast-silma kohtumisi. Loodame 
siiralt, et 2022. aastal saab pandeemia läbi ja naasevad füüsilise osavõtuga parlamentidevahelised 
kohtumised, külastused ning muu tegevus.

Täname endist esimest asepresidenti Roberta Metsolat aktiivse tegutsemise ja panuse eest Euroopa 
Parlamendi suhetesse liikmesriikide parlamentidega ning õnnitleme teda Euroopa Parlamendi 
presidendiks valituks saamise puhul 2022. aasta jaanuaris.

1 Mõned korraldava parlamendi, s.t Euroopa Parlamendi või eesistujariigi parlamendi liikmed olid füüsiliselt kohal ja 
teised parlamendiliikmed osalesid kaugosaluse kaudu.
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Asepresidentidena, kes vastutavad suhete eest riikide parlamentidega, julgustame 
parlamentidevahelist dialoogi ning oleme veendunud, et Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide 
parlamendid jäävad Euroopa tuleviku kujundamisel tähtsateks partneriteks. Oleme pühendunud 
meie töö jätkamisele riikide parlamentide liikmetega, et tagada ELi püsimine rahuliku ja õitsva 
paigana oma kodanike jaoks.

Euroopa Parlamendi esimene asepresident Othmar Karas ja asepresident Dita Charanzová EP ruumides Strasbourgis 
© European Union 2021- EP/Andrea ADRIANI

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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2021. AASTA PARLAMENTIDEVAHELISE TEGEVUS-
KAVA TÄHTSAMAD SUUNAD JA PÕHITEEMAD
Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraadi tööd 2021. aastal juhtisid ja suunasid poliitiliselt 
Euroopa Parlamendi president David Sassoli ja esimene asepresident Roberta Metsola koos 
liikmesriikide parlamentidega suhtlemise eest vastutava asepresidendi Dita Charanzová ning 
põhiseaduskomisjoni (AFCO) ja komisjonide esimeeste konverentsi esimehe Antonio Tajaniga.

Algusest peale eeldati, et COVID-19 pandeemia teine aasta saab olema poliitiliselt keeruline. 
Pandeemia oli kõigi mõtetes, eelkõige seoses küsimusega, kuidas tulla toime selle majanduslike 
ja sotsiaalsete tagajärgedega, saavutada roheline, digitaalne ja kestlik taastumine ning tagada 
asjakohane parlamentaarne kontroll. Muud väga olulised teemad, mida paljudel kohtumistel arutleti, 
hõlmasid muuhulgas ELi rändepoliitikat, õigusriigi põhimõtet liikmesriikides ning ELi julgeolekut ja 
välistegevust üha muutlikumas rahvusvahelises keskkonnas.

Aasta jooksul vahetasid parlamendid arvamusi ja kogemusi pandeemia uute lainete vastu võitlemise 
meetmete, sealhulgas ELi vaktsineerimisstrateegia kohta, ning kinnitasid taas oma toetust ELi ühtsele 
lähenemisviisile COVID-19 vaktsiinidele, ELi digitaalsele COVID-tõendile ja uuele tulevikukindlale ELi 
tervisejulgeoleku raamistikule – Euroopa terviseliidule –, mille eesmärk on parandada reageerimist 
piiriülestele tervisekriisidele, parandada haiguste ennetamist ning tõhustada piiriülest koostööd.

Parlamentidevaheliste kohtumiste päevakordadesse ilmusid Euroopa tuleviku konverentsi ülevaade 
olukorrast ja parlamentide ootused selle tulemuste suhtes, samuti murettekitavad arengud 
energiahindade tõusu näol aasta teisel poolel ning selle tõsised tagajärjed ettevõtetele ja tarbijatele. 

Sarnaselt 2020. aastale asendati poliitiliste tekstide vastuvõtmine, mille üle kohtumistel tavaliselt 
intensiivseid läbirääkimisi peetakse, pandeemia tõttu muude menetlustega. Euroopa Liidu 
parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsil (COSAC) esitasid eesistujariigid 
Portugal ja Sloveenia ELi institutsioonidele kirjad, milles võeti kokku nende eesistumise ajal tehtud 
parlamentaarsed algatused. Kuna parlamentide esimeeste konverents toimus samuti kaugosaluse 
teel, asendasid tavapäraseid järeldusi „Eesistumise järeldused“. Sellele vaatamata võttis konverents 
vastu kaks aruannet: 

• aruanne parlamentidevahelise koostöö tõhustamise kohta nüüdisaegse tehnoloogia abil;

• parlamentidevahelise koostöö suuniste ajakohastamise töörühma aruanne. 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 
parlamentidevahelises konverentsis valiti samuti järelduste asemel kaasesimeeste lõppavalduse, 
mille vastuvõtmist kaugosalusega kohtumisel peeti liiga keeruliseks.

Vaatamata mõlema eesistujariigi, Portugali ja Sloveenia, esialgsetele kavatsustele tuli kõik 
COSACi kohtumised, parlamentidevahelised konverentsid ja Euroopa Parlamendi korraldatud 
üritused, sealhulgas parlamentidevahelised komisjonide kohtumised, Euroopa parlamentaarne 
nädal ja Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühm korraldada kaug- või hübriidvormingus 
epidemioloogilise olukorra tõttu, mis ei võimaldanud suuri füüsilise osavõtuga kohtumisi 
eesistujariikide pealinnades ega Brüsselis pidada.

2020. aasta suundumuse jätkuna suurenes 2021. aastal veelgi korraldatud parlamentidevaheliste 
kohtumiste arv. Samuti suurenes tunduvalt osalejate arv nii Euroopa Parlamendist kui ka riikide 
parlamentidest.

Arvukamat osalemist on ilmselt soodustanud võimalus osaleda kaugkohtumistel vajaduseta reisimise 
järele. COVID-19 pandeemia teineaasta on veelgi kiirendanud digivahendite kasutuselevõttu, 
mis võib kajastada üht võimalikku suundumust parlamentidevaheliste kohtumiste korraldamisel 
tulevikus, sest hübriidne vorming võib pandeemiajärgsel ajal säilida keskpikas või isegi pikemas 
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perspektiivis. Siiski, nagu märgitud mitmel parlamentidevahelisel foorumil, valitseb ühine arusaam 
selles, et pole olemas tehnoloogilist lahendust, mis asendaks silmast-silma kohtumisi, ning et 
füüsilised kohtumised peaksid jätkuma niipea, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab.

COVID-19 olukorra ja Euroopa Parlamendis kehtivate reeglite tõttu ei võtnud EP 2021. aastal vastu 
delegatsioone ega külastusi. Samas toimus Euroopa ja riikide parlamentide liikmete vahel hulk 
kaugosalusega mõttevahetusi. Ära jäid ka ELi liikmesriikide parlamentide kahepoolsed külastused 
Euroopa Parlamendi ruumidesse. 

Euroopa Parlament tihendas suhteid riikide parlamentidega ametlike ja mitteametlike mõttevahetuste 
kaudu oma riikide parlamentide ja COSACi suhete eest vastutava asepresidendi ning mitme COSACi 
esimehe ja nende vastavate ELi asjade komisjonide vahel.

Pandeemiast tulenevate piirangute tõttu on videokonverentsid osutunud eriti edukaks ja 
tõhusaks mitteametlike infotundide, erakorraliste kohtumiste ja kindlateemaliste mõttevahetuste 
korraldamiseks kõrgetasemeliste esinejatega, ehkki nii riikide parlamentide kui ka Euroopa Parlamendi 
liikmed on rääkinud sellest, kuidas nad on igatsenud interaktiivsemate näost-näkku mõttevahetuste 
ning füüsilise kontakti järele. Eeldatakse, et see vahend jääb kasutusele olulise suhtlusmeetodina 
sihipäraseks ja otseseks kahepoolseks mõttevahetuseks, ehkki see ei suuda eales saavutada silmast-
silma kohtumiste lisaväärtust.

Tervishoiukriis on suurendanud ka parlamentide veebipõhist ja elektroonilist (kirjalikku) teabevahetust, 
eelkõige Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse (ECPRD) ning parlamentidevahelise 
ELi teabevahetussüsteemi (IPEX) võrgustike raames. Aluslepingute protokolli nr 2 alusel aastatel 
2020–2021 laekunud esildiste arvu enam kui 80% kasvu võib selgitada asjaoluga, et ELi asutused 
ja riikide parlamendid kohanesid 2021. aastaks COVID-19 pandeemia mõjuga ning töötasid oma 
täieliku seadusandliku võimekuse juures. 

Riikide parlamendid esitasid protokolli nr 2 alusel tõepoolest päris palju seisukohti, eelkõige vastusena 
mitmetele keskkonna-, justiits- ja siseküsimusi käsitlevatele seadusandlikele ettepanekutele. Statistika 
kinnitab, et ELi liikmesriikide parlamendid kasutavad kõnealust protokolli sagedamini selleks, et 
avaldada arvamust ettepanekute sisu kui subsidiaarsuse kohta. See võib osutada nende soovile olla 
tihedamalt kaasatud seadusandliku menetluse sisulisse töösse. 

Mitteametliku poliitilise dialoogi raames esitatud seisukohtade arv suurenes samuti märkimisväärselt 
– 179 seisukohalt 2020. aastal 222 seisukohale 2021. aastal (+24%) – tõenäoliselt põhjusel, et komisjon 
tegi 2021. aastal pandeemiale reageerimiseks väga aktiivselt ettepanekuid uute õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

Samuti loodi ja juurutati 2021. aastal platvorm IPEX v3. Uue platvormi üks peamisi uuendusi on 
asjaolu, et see võimaldab parlamentidel laadida üles uut tüüpi dokumente, mitte tingimata neid, 
mis on seotud subsidiaarsuse parameetriga (põhjendatud arvamused või seisukohad mitteametliku 
poliitilise dialoogi raames). Nende nn omaalgatuslike dokumentide eesmärk on julgustada 
parlamentidevahelist koostööd mitmes valdkonnas, näiteks: i) mitmeaastane finantsraamistik, ii) ELi 
rahvusvahelised lepingud, iii) Euroopa Komisjoni tööprogramm, iv) parlamentide seisukohad Euroopa 
tuleviku konverentsi tööga seoses, ning v) algatused demokraatia tugivõrgustiku valdkonnas.

Tavapäraselt keskendub parlamentidevaheline koostöö poliitilistele ja institutsioonilistele 
küsimustele ning aruteludele. Varajase hoiatamise süsteem, mis seob liikmesriikide parlamendid 
subsidiaarsuse kontrolli kaudu ELi õigusloomeprotsessiga, on käima lükanud subsidiaarsusest palju 
kaugemale ulatuva laialdase õigusloomealase dialoogi. Viimastel aastatel on tähelepanu pööratud 
ka parlamentaarsele kontrollile ja järelevalvele ELi täitevtegevuse ja -asutuste üle, eelkõige justiits- 
ja siseküsimuste valdkonnas. Parlamentaarne koostöö areneb ka ELi välispoliitika vallas, peamiselt 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜVJP/ÜJKP) raamistikus, 
aga ka parlamentaarses diplomaatias, demokraatia toetamises ja koostöös mitmepoolsetel ja isegi 
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ülemaailmsetel foorumitel, eesmärgiga edendada Euroopa väärtusi ja huve.

2021. aastal käsitleti parlamentidevahelistel foorumitel ja kahepoolsetel aruteludel korduvalt järgmisi 
teemasid: 

i. Die Reaktion der EU auf die Pandemie und die Wiederaufbaupläne

Während des gesamten Jahres debattierten die EU-Parlamentarier über die Entwicklung der COVID-
19-Pandemie und insbesondere über die Reaktion der EU auf das weltweite Wiederaufflammen 
der Pandemie und neu auftretende Varianten. Sie stellten auch Überlegungen dazu an, wie die 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie durch Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit 
und Qualifikationen bewältigt werden können und wie ein nachhaltiger und grüner Wiederaufbau 
erreicht werden kann. Dieses Thema beherrschte die Diskussionen während der Europäischen 
Parlamentarischen Woche und war eines der Hauptthemen der Sitzung der Vorsitzenden der 
COSAC unter portugiesischem Vorsitz. Insbesondere die Rolle der nationalen Parlamente bei der 
Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne war einer der Höhepunkte der COSAC-
Plenartagung. 

Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) 
esimees Irene Tinagli ning Portugali Vabariigi Assamblee 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Luís Capoulas 
Santos ECONi parlamentidevahelisel komisjonide 
kohtumisel „Vastupanuvõime ja taastumine COVID-19 
kriisist“, 22. veebruar 2021
© Euroopa Liit 2021 – Philippe BUISSIN.

ii. Euroopa tuleviku konverents

Euroopa ja riikide parlamentide liikmed jätkasid 
mõtisklemist Euroopa tuleviku üle Euroopa 
tuleviku konverentsi raames, mis peaks 
lõpetama töö 2022. aastal. Konverentsi uusimaid arenguid ja parlamentaarse mõõtme tähtsust 
selle protsessides ning aruteludes tõsteti esile mitmel parlamentidevahelisel kohtumisel, eelkõige 
COSACi täiskogu istungil 29. ja 30. novembril 2021. aastal.

Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni (AFCO) esimees Charles Goerens, Sloveenia Vabariigi välisministeeriumi riigisekretär 
Gašper Dovžan ja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kaasesimees Guy Verhofstadt AFCO parlamentidevahelisel 
komisjonide kohtumisel „Riikide parlamentide ootused Euroopa tuleviku konverentsile“, 9. november 2021
© Euroopa Liit 2021 – Alexis HAULOT
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iii. Õigusriik, demokraatia ja põhiõigused

Kuna õigusriigi põhimõtte järgimine muutus kõiki ELi poliitikavaldkondi läbivaks prioriteediks, 
kajastus see ka mitmesugustes parlamentidevahelistes aruteludes, võttes arvesse riikide 
parlamentide otsustavat rolli ELi väärtuste ja seaduste kaitsmisel ning jõustamisel, ja eesistujariik 
Portugali prioriteetides.

Antud kontekstis keskendusid arutelud muuhulgas paljude riikide poolt pandeemia ajal rakendatud 
meetmete mõjule demokraatiale ja põhiõigustele, eelkõige seoses eesmärgiga tagada parlamentide 
teostatav kontroll täitevvõimu üle. Sellest lähtuvalt korraldas Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) 9. detsembril parlamentidevahelise komisjonide kohtumise 
õigusriigi olukorra kohta ELis. Kohtumine jagati kaheks vestlusringiks, millest üks oli pühendatud 
arvamuste vahetamisele komisjoni õigusriigi olukorda käsitleva 2021. aasta aruande üle ja teine 
teemale „Edasised sammud demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi suhtes“. 
Samuti arutleti laialdaselt tingimustest kinnipidamise reeglite kohaldamise küsimust, et siduda 
ELi vahendite väljamaksmine austusega õigusriigi põhimõtte vastu. Lisaks käsitleti 19. juulil 2021 
korraldatud COSACi esimeeste istungil Euroopa väärtusi ja õigusriigi põhimõtte järgimist liidus.

Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) esimees Juan Fernando López Aguilar ning 
Euroopa Komisjoni õigusasjade volinik Didier Reynders LIBE parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel seoses õigusriigi 
põhimõtte olukorraga ELis, 9. detsember 2021
© Euroopa Liit 2021 – Alexis HAULOT

iv.  Rohe- ja digipööre

Rohe- ja digipööre on von der Leyeni komisjoni üks peamisi prioriteete ja arutelude põhiteemasid, 
mis avaldus ka 2021. aasta Euroopa parlamentaarsel nädalal. Arutati ka vajadust ühiste ELi eeskirjade 
järele ELi väärtusi austavate juurdepääsetavate ja inimkesksete tehnoloogiate kohta ning ELi kavasid 
võtta laiemalt kasutusele digitehnoloogiad nagu tehisintellekt, superarvutid ja andmeplatvormid.

Samuti oli Euroopa parlamentaarsel nädalal 2021. aastal rohelisem vaatenurk, erilist tähelepanu 
pöörati kliimamuutustele ja nende üha olulisemale rollile ELi majandus-, eelarve- ja sotsiaalpoliitikas.

ÜRO kliimamuutuste konverentsi eel Glasgow’s pooldasid parlamendiliikmed kliimameetmete 
hoogustamist kogu maailmas ja kutsusid ELi üles püsima maailmas esikohal võitluses kliimamuutuste 
vastu. Nad rõhutasid ka vajadust õiglase ülemineku järele rohelisele majandusele.

v. Ränne

Ränne püsis eelmise aasta päevakorras kõrgel kohal. Alates Saksamaa eesistumisest on Euroopa 
Parlament koos iga eesistujariigi ja eesistujakolmiku parlamentidega korraldanud kõrgetasemelisi 
rände- ja varjupaigateemalisi kaugkonverentse. Prantsusmaa parlament korraldab ühe sellise ürituse 
Prantsusmaa eesistumise ajal.
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vi. ELi roll maailmas

Kuna pandeemia rängad majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised ja geopoliitilised tagajärjed avaldasid 
endiselt mõju ELi ÜVJP ja ÜJKP põhiaspektidele, jätkus ELi julgeolekukeskkonna halvenemine ka 
2021. aastal ning see oli välispoliitilistele küsimustele pühendatud parlamentidevahelistel foorumitel 
kõige elavamalt arutatud teemade seas. 

ÜVJP/ÜJKP parlamentidevahelise konverentsi raames keskendusid mõttevahetused COVID-19 
pandeemia ülemaailmsele puhangule kui sündmusele, mis on rahvusvahelises keskkonnas 
pöördelise tähtsusega ja kiirendab maailmakorras muutuste toimumist. Selles koostöös osalenud 
liikmed rõhutasid ELi sisemise vastupanuvõime, uute partnerluste arendamise ja ELi mitmepoolse 
nägemuse tugevdamise põhjapanevat tähtsust kogu maailmas, kiites samas heaks Euroopa tiimi 
ja koroonaviiruse ülemaailmse tõkestamise algatused, mis aitavad partnerriikidel pandeemia mõju 
vastu võidelda. 

Nad kutsusid liikmesriike üles demonstreerima tõelist poliitilist tahet, et jätkata ELi välispoliitiliste 
eesmärkide saavutamist ja astuda vastu kolmandate riikide ELi lõhestamise katsetele, ning märkisid, 
et ELi välistegevuse kõigi valdkondade ühendamises ja lõimimises peitub endiselt märkimisväärne 
kasutamata potentsiaal – sealhulgas nii kõva kui ka pehme jõud – ÜVJP ja ÜJKP eesmärkide 
saavutamiseks.

Brexit ning uue ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu esimene aasta oli veel üks 
läbiv ning korduv teema.
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1. INSTITUTSIOONILISED 
PARLAMENTIDEVAHELISED ORGANID

1.1 Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide 
konverents (COSAC)

Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents ehk COSAC asutati 1989. 
aasta novembris Pariisis. Tegu on ainsa parlamentidevahelise foorumiga, mis on sätestatud 
aluslepingutes (protokoll nr 1 riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus). Nõukogu eesistujariigina 
tegutseva liikmesriigi parlamendil on juhtiv roll COSACi tegevussuuna ja töö määramisel. Teda 
abistab eesistujariikide kolmik, mille alaline liige on Euroopa Parlament. Eesistujat toetab 
korralduslikult väike sekretariaat, mis asub Euroopa Parlamendi juures ja mida juhib ühe liikmesriigi 
parlamendi lähetatud ametnik (alaline liige). Vt  www.ipex.eu

Portugali Vabariigi Assamblee juhatas 11. jaanuaril 2021 toimunud esimeeste istungiga sisse Portugali 
eesistujariigiks olemise parlamentaarse mõõtme. Nii see istung kui ka COSACi LXV täiskogu istung 
toimusid kaugosaluse teel, hoolimata eesistujariigi esialgsest kavatsusest korraldada üritused 
füüsilise osavõtuga, mille epidemioloogiline olukord kahjuks võimatuks muutis.

Jaanuaris korraldatud esimeeste istungil keskenduti pandeemiale reageerimise viisidele, sealhulgas 
Euroopa terviseliidu loomise ettevalmistamisele, tervisekriisi mõjudega tegelemisele ja ELi taastumise 
edendamisele. Taaste- ja vastupidavuskavad olid Portugali eesistumise ajal tähelepanu keskpunktis 
ning laialdaste arutelude teemaks. Parlamendiliikmed arutasid teisigi Portugali prioriteete, nagu 
Euroopa sotsiaalse mudeli ja ELi põhiväärtuste tugevdamine ning võimalused Euroopa autonoomia 
edendamiseks, jäädes ühtlasi maailmale avatuks.

COSACi täiskogu istungil 31. maist kuni 1. juunini 2021, kus osales ka peaminister António Costa, tegid 
Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmed kokkuvõtte Portugali eesistumisest ning arutasid 
sotsiaalse Euroopa teemat ja Porto tippkohtumise tulemusi. Samuti vahetati arvamusi riiklike taaste- 
ja vastupidavuskavade rakendamise ning parlamentaarse kontrolli olulisuse üle sellega seoses. 
Järgmine istungjärk oli pühendatud Euroopa tuleviku konverentsile, kus konverentsi juhatuse 
kaasesimehed, Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt ja volinik Dubravka Šuica, andsid ülevaate 
konverentsi korraldamise ja seni astutud sammude kohta. Istungit juhtis Euroopa Parlamendi 
põhiseaduskomisjoni esimees Antonio Tajani, kes lükkas konverentsi hooga käima, andes ülevaate 
põhiseaduskomisjoni tööst.

http://www.ipex.eu
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Euroopa Parlamendi esimene asepresident Roberta Metsola COSACi täiskogu LXV istungil, 31. mai – 1. juuni 2021 
© EU-EP 

2021. aasta juulikuus läks COSACi eesistumine üle Sloveenia parlamendile, kes COVID-19 pandeemiast 
tingitud jätkuvate piirangute tõttu pidi samuti korraldama COSACi üritusi kaugosaluse teel.

Esimeeste kohtumine toimus 19. juulil 2021. Eesistujariik Sloveenia jätkas tööd ELi vajadusega näidata 
pandeemiaga toimetulekuks üles vastupanuvõimet, taastumist ja strateegilist autonoomiat, samuti 
mõtisklemist Euroopa tuleviku üle Euroopa tuleviku konverentsi raames. Parlamendiliikmed arutlesid 
esimeeste istungil kõiki neid teemasid, nagu ka euroopalike väärtuste ja õigusriigi põhimõtte 
olukorda ELis, ELi julgeolekut ning stabiilsust selle naabruses. Siseturu volinik Thierry Breton kutsuti 
esitlema komisjoni uut ELi küberjulgeoleku strateegiat, mille eesmärk on tugevdada Euroopa 
kollektiivset vastupanuvõimet küberohtude vastu ning võimaldada ELi kodanikel ja ettevõtetel 
saada kasu usaldusväärsetest ning töökindlatest teenustest.

COSACi esimeeste istung, 16. juuli 2021
© Euroopa Liit 2021 – Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraadi veebisait
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COSACi LXVI istung toimus kaugosaluse teel novembri lõpus. Sloveenia eesistumist arutati Sloveenia 
välisministeeriumi riigisekretäri juuresolekul. Arutelu Lääne-Balkani riikide Euroopa väljavaate üle 
pälvis suurt huvi, kusjuures enamik sõnavõtjaid pooldas selle protsessi toetamist, märkides samas 
vajadust täieliku vastavuse järele kriteeriumidele ja vajalikele reformidele, eelkõige demokraatia ning 
õigusriigi põhimõtte valdkonnas. Parlamendiliikmed vahetasid arvamusi ka noorte tulevase rolli 
üle ELi otsustusprotsessides ja arutasid taas Euroopa tuleviku konverentsi viimaseid arenguid ning 
parlamentaarse mõõtme olulisust selle protsessides ja aruteludes.

Samuti viis eesistujariik Sloveenia edukalt lõpule COSACi sekretariaadi uue alalise liikme 
ametissenimetamise aastateks 2022–2023.

Nii COSACi täiskogu LXV kui ka LXVI istungil ei võetud vastu seisukohta poliitilise avalduse vormis. 
Järgides eesistujariikide Horvaatia ja Saksamaaa eeskuju 2020. aasta COVID-19 perioodil esitasid 
eesistujariigid Portugal ja Sloveenia ELi institutsioonidele kirja, milles võeti kokku nende eesistumise 
ajal tehtud parlamentaarsed algatused.

2021. aastal tuli taaskord ELi ja Ühendkuningriigi suhete üle läbirääkimisi pidada, seekord kaubandus- 
ja koostöölepingu raames. COSACi eesistujakolmik jätkas Ühendkuningriigi Parlamendi Ülemkoja 
ja Alamkoja palvel kutsete esitamist Ühendkuningriigi parlamendile viljakate parlamentidevaheliste 
suhete säilitamise nimel. 

Muuhulgas võimaldas videokonverentsi teel peetavate kaugkohtumiste korralduslik mugavus sel 
aastal korraldada lisakohtumisi COSACi esimeeste ja täiskogu istungite täiendamiseks. Horvaatia ja 
Saksamaa eeskujul jätkasid mõlemad eesistujariigid sel aastal mitteametlike arvamuste vahetuste 
korraldamist COSACi esimeestele kõrgetasemeliste esinejate, eelkõige liidu volinikega. Samuti 
korraldati eesistujakolmiku kohtumisi aegsasti enne COSACi põhiistungeid, mitte nende eelõhtul.

COSACi ürituste ja istungite kohta vt I lisa.

Peamised suundumused 2021. aastal 

• 2021. aastal sagenesid COSACi korraldatud mõttevahetused, sest toimus veelgi enam 
mitteametlikke arvamuste vahetusi kõrgetasemeliste esinejatega Euroopa Komisjonist.

• Epidemioloogilise olukorra tõttu, mis ei võimaldanud suurte füüsilise osavõtuga kohtumiste 
korraldamist eesistujariikide pealinnades, tuli kõik COSACi istungid 2021. aastal pidada 
kaugosaluse teel.

• Euroopa Parlament tihendas oma töösuhteid ja koostööd COSACi raames, olles COSACi 
istungitel esindatud kõrgetasemeliselt ning regulaarselt.

1.2 ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverents

ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsi Stockholmi suunised võeti vastu 2010. 
aastal. Igal aastal korraldab aasta teisel poolel eesistumise eest vastutav liikmesriik parlamentide 
esimeeste kohtumise, mis toimub järgmise aasta kevadise eesistumise ajal. Konverentsil võetakse 
vastu eesistumise järeldused, mis ei ole siduvad. Samuti on konverentsi ülesanne jälgida ELi 
parlamentidevahelise tegevuse koordineerimist.

Konverentsi tegevuskava koostatakse ELi parlamentide peasekretäride kohtumisel. Vt  www.ipex.eu

2020. aasta ELi parlamentide esimeeste konverentsi ärajäämise järel COVID-19 pandeemia tõttu 
tegi eesistujariik Saksamaa algatuse 2021. aasta konverentsi korraldamiseks 2021. aasta mais Berliinis 
kaugosaluse teel.

http://www.ipex.eu
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Konverents lühendati poolepäevaseks, selle avas Saksamaa Liidupäeva esimehe Wolfgang Schäuble 
ja Saksamaa Liidunõukogu esimehe Reiner Haseloffi tervituskõne. Euroopa Parlamenti esindas 
esimene asepresident Roberta Metsola.

Parlamentide esimehed arutlesid teemal „Digitaliseerumine ja muutuv avalik sfäär – riskid ning 
võimalused esindusdemokraatia jaoks“. Arutelu käigus rõhutas esimene asepresident Metsola 
vajadust kaitsta Euroopa valimiste ausust ja suurendada veelgi ELi läbipaistvust. Ta kirjeldas Euroopa 
tuleviku konverentsi, millel on tugev parlamentaarne mõõde, võimalusena avalikkuse ulatuslikuma 
osalemise julgustamiseks ELis.

Kuivõrd parlamentide esimeeste konverents toimus kaugosaluse teel, järeldusi vastu ei võetud; need 
asendati „Eesistumise järeldustega“, mis kooskõlastati kolmiku teiste liikmetega (Soome, Sloveenia ja 
Euroopa Parlament).

Sellele vaatamata lõi istung võimaluse kahe aruande vastuvõtmiseks, mis olid pandeemia tõttu ära 
jäänud 2020. aasta konverentsilt edasi lükatud. Kumbki aruanne oli saanud ühehäälse heakskiidu 
peasekretäride kohtumisel 2021. aasta märtsis:

• aruanne parlamentidevahelise koostöö tõhustamise kohta nüüdisaegse tehnoloogia abil;

• parlamentidevahelise koostöö suuniste ajakohastamise töörühma aruanne. 

2019. aasta aprillis Viinis toimunud ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil kutsuti 
eesistujariik Soomet üles moodustama töörühma, et esitada ettepanek ELi parlamentidevahelise 
koostöö 2008. aasta suuniste ajakohastamiseks. Samuti paluti töörühmalt aruannet nüüdisaegsete 
suhtlusviiside parema kasutamise kohta parlamentidevahelise koostöö hõlbustamiseks.

Töörühm tutvustas oma järeldusi ELi parlamentide peasekretäride kohtumisel Helsingis (26. ja 
27. jaanuaril 2020). Samas ei õnnestunud aruandeid seoses 2020. aasta mais ELi liikmesriikide 
parlamentide esimeeste konverentsi ärajäämisega vastu võtta, mistõttu palus Soome parlament 
eesistujariik Saksamaal esitada dokument 2021. aasta mais toimuvale parlamentide esimeeste 
kohtumisele.

Aruanne parlamentidevahelise koostöö kohta nüüdisaegse tehnoloogia abil

Aruande parlamentidevahelise koostöö kohta nüüdisaegse tehnoloogia abil koostas töörühm 
esialgselt 2020. aasta alguseks, enne koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud kiireid muutusi IT-
tehnoloogia kasutamises. Eesistujariik Saksamaa kinnitas töörühma Soome juhi nõusolekul vajadust 
aruannet muuta, et kajastada pandeemiast saadud õppetunde. Seetõttu esitati muudetud tekst 
peasekretäride kohtumisele 29. märtsil 2021. Seda muudeti veelgi, enne kui parlamentide esimeeste 
konverents selle 14. aprillil 2021 vastu võttis.

Lõpparuanne, mis võeti parlamentide esimeeste konverentsil vastu ühehäälselt, hõlmab järgnevaid 
soovitusi:

• võtta arvesse, et ELi parlamentidevahelise koostöö suuniste artikliga 2 alalise raamistikuna 
kehtestatud parlamentidevaheliste konverentside asendamine ei ole mõeldav, välja arvatud 
juhul, kui füüsilise kohtumise korraldamine on võimatu, mispuhul võib tehnoloogia pakkuda 
usaldusväärset ja õigustatud alternatiivi;

• tunnistada, et videokonverentsid loovad asjakohastel juhtudel võimaluse kohtumiste CO2 
jalajälje vähendamiseks, aidates seeläbi saavutada Euroopa kestlikkus- ja kliimaeesmärke;

• tunnistada, et tehnoloogia võimaldab asendada mõningaid teisejärgulisemaid, nt 
ettevalmistustega seotud või halduslikel eesmärkidel või ametnike jaoks korraldatavaid 
kohtumisi telekonverentsi, koostöötööruumide või muude tehniliste vahendite kaudu;

• julgustada parlamente hõlbustama parlamentidevahelisi videokonverentse vastastikuse 
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abi ja tiheda IT-tehnilise koostöö kaudu, et muuta videokonverentsid tõhusamaks ning 
prognoositavamaks vahendiks tuleviku tarbeks, tugevdades samal ajal Euroopa digitaalset 
suveräänsust ja vastupanuvõimet ning järgides ELi andmekaitse-eeskirju;

• võtta arvesse, et kui kohtumiste asendamiseks või tõhustamiseks kasutatakse 
tehnoloogialahendusi, peaksid need hõlmama samu koostöö, kaasatuse, osalemise ja 
avatuse väärtusi, mis on traditsiooniliselt iseloomustanud parlamentidevahelisi konverentse, 
sealhulgas keelekorralduse puhul;

• julgustada parlamente võtma IKT-hangete kavandamisel arvesse parlamentidevahelise 
suhtluse nõudeid ning Euroopa digitaalse suveräänsuse ja vastupanuvõime tugevdamise 
eesmärki tegurina tingimuste kehtestamisel.

Parlamentidevahelise koostöö suuniste ajakohastamise aruanne

Eesistujariik Soome poolt 2019. aasta aprillis Viinis toimunud ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste 
konverentsi palvel moodustatud töörühmale anti volitused ELi parlamentidevahelise koostöö 
Lissaboni suuniste kohandamiseks praegustele tingimustele. Lissaboni suunised, mis moodustavad 
parlamentidevahelise koostöö üldise raamistiku, kiideti heaks 2008. aastal enne Lissaboni lepingu 
jõustumist. Need olid aegunud ega kajastanud parlamentidevahelise koostöö hilisemaid arenguid.

Töörühmal paluti koostada 2020. aastal Helsingis toimuvaks ELi parlamentide esimeeste konverentsiks 
aruanne järgmistel teemadel:

• suuniste tehniline kohandamine olemasolevatele tingimustele, sealhulgas aluslepingute 
viidete täpsem kasutamine ja suuniste tervikteksti keeleline läbivaatamine;

• suunistesse olemasolevate konverentsiformaatide lisamine, näiteks stabiilsust ning majanduse 
koordineerimist ja juhtimist Euroopa Liidus käsitlev parlamentidevaheline konverents, 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemaline 
parlamentidevaheline konverents ning Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühm;

• nüüdisaegsete suhtlusviiside parem kasutamine parlamentidevahelise koostöö 
hõlbustamiseks.

Samuti palus esimeeste konverents eesistujariik Soomel valmistada ette sobiv ühine arusaam 
Euroopa Parlamendi korraldatavast parlamentidevahelisest komisjonide kohtumisest Eurojusti 
hindamise teemal, nagu näeb ette Eurojusti määrus, et Helsingis toimuval parlamentide esimeeste 
konverentsil oleks võimalik nendes küsimustes järeldusi teha.

Viinis antud ülesandeid täideti hoolikalt ning koostatud on tehniliselt ja keeleliselt 
ajakohastatud suuniste eelnõu. Lissaboni lepingu järgsed arengusuundumused, eelkõige uued 
parlamentidevahelised konverentsid ning justiits- ja siseküsimuste ühine kontroll ja hindamine, 
on suunistesse sidusalt lisatud. Suuniste eelnõu ülesehitus on ülevaatlikum. Lisati viited iga 
parlamentidevahelise organi õiguslikule alusele ja töökorrale. 

Parlamentide esimeeste konverents võttis ajakohastatud suunised ühehäälselt vastu.

Peamised suundumused 2021. aastal 

• Parlamentide esimeeste konverents toimus kaugosaluse teel pärast selle ärajätmist 2020. 
aastal.

• Tavapäraste järelduste asemel võeti vastu „Eesistumise järeldused“.

• Vastu võeti aruanne parlamentidevahelise koostöö kohta nüüdisaegse tehnoloogia abil.

• Samuti võeti vastu aruanne parlamentidevahelise koostöö suuniste ajakohastamise kohta. 
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2. PARLAMENTIDEVAHELISED KONVERENTSID
2.1 Euroopa parlamentaarne nädal, stabiilsust ning majanduse 

koordineerimist ja juhtimist ELis käsitlev parlamentidevaheline 
konverents ning Euroopa poolaastat käsitlev konverents

Stabiilsust ning majanduse koordineerimist ja juhtimist ELis käsitlev parlamentidevaheline konverents 
(majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu (fiskaalkokkuleppe) artikli 13 
põhjal korraldatav konverents) annab raamistiku asjaomaste sätete rakendamist käsitlevaks aruteluks 
ning sellealase teabe ja parimate tavade vahetamiseks, samuti ELi liikmesriikide parlamentide ja 
Euroopa Parlamendi koostööks.

Euroopa poolaastat käsitlev konverents annab võimaluse vahetada poolaasta tsüklite rakendamise 
parimaid tavasid ja tihendada koostööd, et kontrollida liikmesriikide ja ELi tasandi täitevvõimu 
tegevust.

Üheskoos moodustavad need Euroopa parlamentaarse nädala, mis toob kokku parlamendiliikmeid 
kogu EList, et arutada majandus-, eelarve- ja sotsiaalküsimusi. Nimetatud kaks konverentsi on saanud 
alalise koha parlamentidevahelise tegevuse ajakavas ja kujunenud neid tähtsaid poliitikavaldkondi 
käsitlevate parlamentidevaheliste arutelude keskseks foorumiks.

Euroopa Parlamendi ja Portugali parlamendi ühiselt korraldatud 2021. aasta Euroopa parlamentaarne 
nädal toimus 22. veebruaril 2021. aastal Brüsselis. COVID-19 pandeemia tõttu korraldati üritus 
kaugosaluse teel, kasutades videokonverentsitehnoloogiat. Konverents korraldati 10. korda ja sellel 
osales ligikaudu 140 parlamendiliiget 27 ELi liikmesriigist ning neljast kandidaat- ja vaatlejariigist, et 
arutada majandus-, eelarve-, keskkonna- ning sotsiaalküsimusi. Euroopa Parlamenti esindas üle 60 
parlamendiliikme. Osalejate suur arv annab tunnistust väljapakutud teemade edust, asjakohasusest 
ja vajadusest parlamentaarse mõttevahetuse järele praegustel rasketel aegadel. 

Aruteludes oli kesksel kohal COVID-19 kriisi mõju ELi majandustele ja nende taastumisele. Konverents 
algas täiskogu avaistungiga kõrgetasemelise rahvusvahelise ja Euroopa vestlusringi osalusel, kuhu 
kuulusid Euroopa Parlamendi president David Sassoli, Portugali Vabariigi Assamblee esimees 
Eduardo Ferro Rodrigues, Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel, Euroopa Komisjoni president 
Ursula von der Leyen, ÜRO peasekretär António Guterres, Rahvusvahelise Valuutafondi peadirektor 
Kristalina Georgieva ning Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. 

Vestlusringi käigus arutasid Euroopa ja riikide parlamentide liikmed riiklike taaste- ja vastupidavuskavade 
koostamist. Eesistujakolmiku (Saksamaa, Portugal ja Sloveenia) parlamendiliikmed ning kolm 
Euroopa Parlamendi taaste ja vastupidavuse fondi raportööri jagasid oma seisukohti ning kahtlusi 
selle uue rahastamisvahendi kasutuselevõtu suhtes. 

Täiskogu aruteludele järgnes neli samaaegset parlamentidevahelist komisjonide koosolekut, mille 
korraldasid Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon, majandus- ja rahanduskomisjon, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. 

Majandus- ja rahanduskomisjoni parlamentidevahelisel kohtumisel keskenduti aruteludes vajadusele 
säilitada ekspansiivne eelarvepoliitika ühes olemasolevate majandusmudelite ümbermõtestamisega. 
Juhiti tähelepanu asjaolule, et pandeemia võib pakkuda võimalust ELi majanduste kohandamiseks 
kestlikumaks ja majanduskasvu soodustavamaks. Eelarvekomisjoni parlamentidevahelisel 
kohtumisel toimunud arutelu peamine sõnum riikide parlamentidele oli vajadus omavahendite 
otsus taastekava väljatöötamiseks kiirelt ratifitseerida. Arutelud tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
kohtumisel keskendusid sellele, kuidas rakendada Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet, et 
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praegune kriis kiirelt lõpetada. Liikmed rõhutasid, et sotsiaalne mõõde peaks olema riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade keskmes, toetades samas digi- ja rohepööret.

Euroopa parlamentaarsel nädalal oli 2021. aastal rohelisem vaatenurk, erilist tähelepanu pöörati 
kliimamuutustele ja nende üha olulisemale rollile ELi majandus-, eelarve- ja sotsiaalpoliitikas. Seda 
muutust kajastas esimest korda keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni poolt korraldatud 
neljas parlamentidevaheline komisjonide kohtumine, millel osalejad vahetasid mõtteid võimalike 
koostoimete kohta Euroopa rohelise kokkuleppe ja vastupidavama Euroopa terviseliidu loomise tee 
vahel. Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmed keskendusid kestliku majanduskasvu 
edendamisele taaste- ja vastupidavuskavade juhtpõhimõttena, et kasutada praegust pandeemiakriisi 
katalüsaatorina meie majanduste keskkonnahoidlikumal viisil uuesti ülesehitamiseks.     

Nagu aasta teisel poolel tavaks, 
toimus stabiilsust ning majanduse 
koordineerimist ja juhtimist ELis käsitlev 
16. parlamentidevaheline konverents 
eesistujariigi pealinnas (Ljubljana, Sloveenia) 
28. septembril 2021. Kohtumine viidi läbi 
kaugosaluse teel Sloveenia Rahvusassambleest. 
Konverentsil arutasid riikide parlamentide 
ja Euroopa Parlamendi esindajad koos 
Euroopa Komisjoni ja eurorühma esindajatega 
päevakajalisi finants- ja majandusküsimusi 
COVID-19 pandeemia valguses. 

Esimene vestlusring hõlmas arvamuste 
vahetust pandeemiast väljumise strateegia 
rahastamise üle, rõhuga uutele omavahenditele 
ja digiteenuste maksule. Osalejad avaldasid 
toetust uute omavahendite sisseseadmisele ELi 
eelarves ELi poliitika ja eesmärkide stabiilseks 
rahastamiseks ning elluviimiseks. 

Teise teema peaesinejad käsitlesid Euroopa 
majanduse taastumise ja uuenemise 
probleeme ning võimalusi, nimelt rahaliste 
vahendite tõhusat suunamist taasterahastu 
„NextGenerationEU“ rakendamisse. Arutelu 
käigus andsid mõned liikmesriikide esindajad 
ülevaate oma riiklikest kavadest seoses 
taasterahastuga „NextGenerationEU“ ja kirjeldasid seda vahendit kui võimalust saavutada 
tulevastele põlvkondadele suunatud ELi eesmärgid ja poliitilised sihid, keskendudes eelkõige digi- 
ja rohepöördele ning Euroopa sotsiaalõiguste sambale.

Need arutelud jätkusid järgmisel Euroopa parlamentaarsel nädalal, mis toimus Brüsselis 15. ja 16. 
märtsil 2022. 

Peamised suundumused 2021. aastal 

• COVID-19 pandeemia tõttu toimus kaugosalusega Euroopa parlamentaarse nädala programm 
vaid ühel päeval ning hõlmas ka Euroopa poolaastat käsitlevat konverentsi ja stabiilsust ning 
majanduse koordineerimist ja juhtimist ELis käsitlevat parlamentidevahelist konverentsi. 
Samuti oli selle aasta üritusel rohelisem vaatenurk, sest lisandus neljas parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni eestvõttel, mis 

2021. aasta Euroopa parlamentaarse nädala plakat   
© EU_EP
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keskendus kliimamuutustele ja kliimamuutuste üha olulisemale rollile ELi majandus-, eelarve- 
ja sotsiaalpoliitikas.

• Mõttevahetused mõlema kohtumise raames keskendusid COVID-19 mõjule ELi majandusele 
ning kriisist väljumise strateegiale.

• Kaugosalemine ja teemade asjakohasus lubas osaleda kõrgetasemelistel peaesinejatel 
ja rohkematel parlamendiliikmetel, kes kasutasid võimalust aruteludeks institutsioonide 
kõrgetasemeliste esindajate ning teiste huvirühmadega.

2.2 Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜVJP/ÜJKP) teemaline parlamentidevaheline 
konverents

2012. aastal ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsi otsusega loodud ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜVJP/ÜJKP) teemaline 
parlamentidevaheline konverents on parlamentidevaheline platvorm ELi välis-, julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikat käsitleva arutelu jaoks. Seda korraldab nõukogu eesistujariigina tegutseva ELi 
liikmesriigi parlament kaks korda aastas tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga. Konverentsil 
osaleb alati parlamendiliikmeid kogu EList. Peale selle kutsub Euroopa Parlamendi väliskomisjon 
riikide parlamente sageli oma koosolekutele Brüsselis, täiendades nii parlamentidevahelist dialoogi 
selles olulises poliitikavaldkonnas.

2021. aastal toimus ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemaline 
18. parlamentidevaheline konverents Lissabonis (3.–4. märts) kaugosaluse teel ning 19. konverents 
kaugosalusega Ljubljanas (9. september). Mõlemal kohtumisel koosnesid Euroopa Parlamendi 
delegatsioonid väliskomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmetest ning delegatsioone 
juhtis väliskomisjoni esimees David McAllister.

Lissabonis osales parlamentidevahelisel ÜVJP/ÜJKP konverentsil 124 parlamendiliiget ELi liikmesriikide 
parlamentidest videokonverentsitehnoloogia vahendusel, koos 14-st Euroopa Parlamendi liikmest 
koosneva EP delegatsiooniga. Konverents meelitas ligi kõrgetasemelisi esinejaid ning sisaldas 
viljakat mõttevahetust erinevatel välis- ja julgeolekuteemadel. Kaasesimehed leppisid kokku, 
et järeldusi vastu ei võeta, valides selle asemel lõppavalduse. Parlamentidevaheline konverents 
algas põhiettekandega NATO peasekretärilt Jens Stoltenbergilt, millele järgnes arutelu. Seejärel 
jagunes konverents kolmeks osaks: esimene osa pealkirjaga „Euroopat kaitstes: ELi ja NATO koostöö 
ning strateegiline kompass“; teise osana arutelu komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelliga; kolmas osa keskendus ELi põhjalikule Aafrika 
strateegiale. 

Kaasesimehed rõhutasid oma lõppavalduses asjaolu, et COVID-19 pandeemia toob endiselt kaasa 
majanduslikke, sotsiaalseid, poliitilisi ja geopoliitilisi tagajärgi, mis mõjutavad ELi ÜVJP ja ÜJKP 
põhiaspekte. Nende hinnangul on COVID-19 pandeemia ülemaailmne puhang rahvusvahelises 
keskkonnas pöördelise tähtsusega ja kiirendab maailmakorras muutuste toimumist. Avaldus 
rõhutas ELi sisemise vastupanuvõime, uute partnerluste arendamise ja ELi mitmepoolse nägemuse 
tugevdamise põhjapanevat tähtsust kogu maailmas.
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Euroopa Parlamendi väliskomisjoni esimees David McAllister ja Portugali Vabariigi Assamblee esimees Eduardo Ferro 
Rodrigues ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemalisel parlamentidevahelisel 
konverentsil, 3.–4. märts 2021, Lissabon
© Parlamento Portugal

Kaasesimehed rõhutasid vajadust kohandada kiiresti ELi vastust sellele uuele geopoliitilisele 
reaalsusele ning tuletasid meelde, et EL on kolmandate riikide jaoks nn eelistatud partner, kes 
juhindub demokraatia edendamisest ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitsest. Nad kutsusid 
liikmesriike üles demonstreerima tõelist poliitilist tahet, et jätkata ELi välispoliitiliste eesmärkide 
saavutamist ja astuda vastu kolmandate riikide katsetele EL lõhestada.

2021. aasta teisel poolel osales Ljubljanas kaugosaluse teel korraldatud ÜVJP/ÜJKP 19. 
parlamentidevahelisel konverentsil 88 parlamendiliiget 27 ELi liikmesriigi parlamentidest 
ja Euroopa Parlamendist, vaatleja- ja kandidaatriikidest ning 78 töötajat. Euroopa Parlamendi 
delegatsioon koosnes üheksast parlamendiliikmest ja viiest muust töötajast. Pandeemia tõttu 
korraldati üritus hübriidvormingus, osalusega nii veebi vahendusel kui ka füüsiliselt. See kestis ühe 
täistööpäeva tavalise kahe päeva asemel, mis nähakse ette täielikult füüsilise osavõtuga kohtumisteks.

Konverents algas Sloveenia presidendi Borut Pahori kõnega, millele järgnes neli istungit teemadel: 
„ÜVJP/ÜJKP prioriteedid“ – arutelu asepresidendi/kõrge esindaja Josep Borrelliga; „Uued ülesanded, 
vanad harjumused: ELi välispoliitiliste lähenemisviiside ümbermõtestamine mitmepooluselises 
maailmas“; „Regionaalse partnerluse tugevdamine Lääne-Balkani riikidega ÜJKP kaudu“; ning „ELi 
kodanikukaitse ja solidaarsusklausli võimekuse arendamine: sõjaväe kaasamine“.

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemaline parlamentidevaheline konverents, 9. 
september 2021, Ljubljana 
© Državni Zbor - Rok TORKAR



20

Osalejad juhtisid tähelepanu sellele, kuidas pandeemia on paljastanud lüngad Euroopa riikide vahel 
majandus- ja tervishoiualastes õigusaktides. Seetõttu rõhutasid nad vajadust tõsta vastupanuvõimet, 
võimaldades esmaabimehhanismi ja valmistudes kriisiohje stsenaariumideks, et mõni uus kriis 
nõrgestavat mõju ei avaldaks. Nad rõhutasid ka vajadust küberohtude varajase avastamise järele. 
Toonitati, et EL peaks tugevdama mitmepoolsust ja mitmepooluselisust. Samal ajal peaks EL 
püüdlema enese kaitsmisele ühes panustamisega ülemaailmse rahu saavutamisse usaldusväärse 
partnerina, sest rahvusvahelised ohud näitavad, et solidaarsus on vägagi vajalik. 

Üldiselt peavad tulevased eesistujariigid endiselt pingutama parlamentidevaheliste konverentside 
reformimise nimel, et muuta täiskogu arutelud interaktiivsemaks, kasutades eelneva registreerimiseta 
menetlust, jättes päevakorda ruumi mõne päevakajalise teema arutamiseks ja koostades parimate 
tavade käsiraamatu, kaasates samas uusi funktsioone ning kasutades ära pandeemia vältel peetud 
kaugkohtumistega seoses saadud kogemusi. Kuivõrd kaug- ja hübriidvormingud ei sobinud 
töötubade ja kõrvalürituste jaoks, ei saanud Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmed 
pidada pehmeid poliitilisi arutelusid ning füüsilisi ja fraktsioonide kontakte oli võimatu hoida. Seevastu 
sai kaasesimeeste lõppavaldusest, mis tavapärastel aegadel tekitaks vähem arutelusid, pandeemia 
ajal kõige olulisem tulemus ja tõend selle kohta, et töö parlamentidevaheliste konverentsidega pole 
katkenud.

Peamised suundumused 2021. aastal 

• COVID-19 pandeemia tekitas jätkuvalt korralduslikke probleeme parlamentidevaheliste 
konverentside sujuvale kulgemisele. Samas võimaldasid tehnilised vahendid edukalt rakendada 
hübriidset parlamentidevahelise konverentsi vormingut, mis viis riikide parlamentide liikmed 
ja töötajad reaalajas kokku koosolekuruumis füüsiliselt viibiva esimehe ja EP liikmetega. 

• Lisaks korraldati kaaseesistumine juhtudeks, kus kaks kaasesimeest asusid kahes erinevas 
kohas, koos suulise otsetõlkega.

• Parlamentidevahelised konverentsid säilitati edukalt ühena roteeruva eesistumise 
parlamentidevahelistest üritustest.
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3. VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL 
RAJANEVA ALA PARLAMENTAARNE 
ÜHISKONTROLL

3.1 Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühm

 ELi toimimise lepingu artiklis 88 nähakse esmakordselt ette riikide parlamentide õigus kontrollida 
koostöös Euroopa Parlamendiga vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal toimiva Euroopa 
Liidu asutuse tegevust. Europoli määruse2 põhjal moodustati 2017. aastal parlamentaarse 
ühiskontrolli töörühm, mis peab tagama Europoli täieliku aruandekohustuse ja läbipaistvuse. 
Ühiskontrolli töörühma peamised ülesanded on sätestatud Europoli määruse (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32016R0794)artiklis 51, milles määratakse kindlaks töörühma 
roll Europoli tegevuse poliitilisel jälgimisel, keskendudes eelkõige Europoli tegevuse mõjule füüsiliste 
isikute põhiõigustele ja -vabadustele.

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühm on parlamentaarse kontrolli uuenduslik institutsiooniline 
struktuur ja selle koosolekud toimuvad kaks korda aastas: esimesel poolaastal parajasti ELi nõukogu 
eesistujaks oleva liikmesriigi parlamendis ja teisel poolaastal Euroopa Parlamendis.

Teist aastat järjest toimusid parlamentaarse ühiskontrolli töörühm kohtumised COVID-19 pandeemia 
tõttu videokonverentsi teel. Korraldajad tulid edukalt toime kaasnevate praktiliste probleemide 
lahendamisega ning kasutasid ära oma hiljutisi kogemusi selle uudse vorminguga, mille tulemusel 
said teoks rohke osalusega ja vilkad kohtumised. Need püüdlused tagasid parlamentaarse 
ühiskontrolli töörühma jätkuva hea toimimise ja andsid kõigile töörühma liikmetele võimaluse selle 
töös täiel määral osaleda. Kohtumise kompaktsemale vormingule vaatamata õnnestus tagada selle 
traditsiooniline ülesehitus, aruteludeks tarvilik aeg ja kõrgetasemeliste esinejate osavõtt.

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kaheksas kohtumine korraldati koos Portugali parlamendiga 
1. ja 2. veebruaril 2021 videokonverentsi teel. Seda kaugosalusega veebipõhist kohtumist juhtisid 
ühiselt Euroopa Parlament Brüsselist ja Portugali parlament Lissabonist.

Europoli peadirektor Catherine De Bolle teavitas delegaate Europoli tegevusest ajavahemikul 
2020. aasta septembrist kuni 2021. aasta veebruarini. Euroopa Andmekaitseinspektor Wojciech 
Wiewiórowski tutvustas uusimaid arenguid ja järeldusi Europoli andmekaitsekohustuste valdkonnas. 
Esimene temaatiline arutelu keskendus kuritegevusele ja digitaalsele vastupanuvõimele, mis on üks 
komisjoni põhiprioriteete digitaalses ja ühendatud Euroopas ning oluline küsimus nii parlamentide 
kui ka ühiskondade jaoks.

Kohtumise teises osas keskenduti Europoli määruse läbivaatamisele ja Europoli volituste 
tugevdamisele, ettekannetega kõrgetasemelistelt esinejatelt, sealhulgas Euroopa Komisjoni 
siseasjade volinikult Ylva Johanssonilt ning Portugali siseministrilt ja ELi siseasjade nõukogu esimehelt 
Eduardo Cabritalt. Vestlusringile järgnes temaatiline arutelu „COVID-19 mõju ELi sisejulgeolekule – 
õiguskaitsealase koostöö roll“.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Eu-
ropol).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32016R0794
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Märkimisväärseim menetluslik areng oli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma lahendamata 
küsimuste töörühma volituste pikendamine seoses parlamentaarse ühiskontrolli töörühma 
kodukorra edasise läbivaatamisega. Veebivormingut ja sellega seotud ajalisi piiranguid arvesse 
võttes esitasid Europoli haldusnõukogu ja Europoli koostöönõukogu esimehed oma seisukohad 
kirjalikult tavapärase osalemise asemel.

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma üheksanda kohtumise korraldas Euroopa Parlament Brüsselis 
25. ja 26. oktoobril 2021, pandeemia tõttu leidis see aset kaugosaluse teel. Sloveenia eesistumise 
parlamentaarse mõõtme osana kaasjuhatas seda Sloveenia parlament.

Üldise tava kohaselt hõlmas päevakord ettekandeid Europoli peadirektorilt ja Euroopa 
Andmekaitseinspektorilt. Peaesinejateks olid Euroopa Komisjoni siseasjade volinik ja Sloveenia 
Vabariigi siseminister Aleš Hojs. 

Temaatilistel aruteludel, kus osalesid Euroopa Prokuratuur ja kõrgetasemelised eksperdid riiklikest 
ametiasutustest, käsitleti valdkondi nagu finantskuritegevus, korruptsioon ning ELi finantshuvide 
kaitse. Teine põhiline aruteluteema puudutas koostööd laste veebipõhise väärkohtlemise vastu 
võitlemisel, sealhulgas koostööd kolmandate riikide, eraisikute ja valitsusväliste organisatsioonidega.

Järelevalvetöö kõrval jätkas parlamentaarse ühiskontrolli töörühm menetluslike küsimuste arutamist 
pooleliolevates asjades. Viimatised kodukorra muudatused võeti vastu konsensuse alusel ja jõustusid 
26. oktoobril 2021. Need viimased muudatused puudutasid parlamentaarse ühiskontrolli töörühma 
vaatlejat Europoli haldusnõukogu koosolekutel ja läbivaatamisklauslit.

Peamised suundumused 2021. aastal 

• Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma talitluspidevuse tagamine Europoli küsimustes: 
Parlamentaarse ühiskontrolli töörühm toimis 2021. aastal nõudliku ja pühendunud partnerina, 
kes toetab ameti jõupingutusi, et tagada usaldusväärne õiguskaitse ja kaitsta kodanikke ning 
ühiskondi, eriti organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja ekstremismi ajajärgul, mida 
pandeemia veelgi raskendab. Delegaadid pooldasid Europoli volituste tugevdamist ning 
asutustevahelise koostöö tõhustamist justiits- ja siseasjade alal õigusriigi põhimõtte alusel.

• Päevakorra kohandamine vastavalt hiljutistele sündmustele (pandeemia, Europoli määruse 
läbivaatamine). Sobivate teabevahetuse ja kaugkohtumiste vormide väljatöötamine ning 
nõuetekohaste järelmeetmete võtmise tagamine.

• Parlamentaarse ühiskontrolli töörühm võttis vastu oma muudetud kodukorra

Juan Fernando López Aguilar, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kaasesimees ja Euroopa Parlamendi 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees, ning Robert Tekavec, Sloveenia kriminaalpolitsei direktoraadi 
üldkuritegevuse osakonna alaealiste kuritegevuse allüksuse juht, Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma üheksandal 
kohtumisel
© Euroopa Liit 2021 – Eric VIDAL
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3.2 Eurojusti hindamist käsitlev parlamentidevaheline komisjonide 
kohtumine

2002. aastal loodud Eurojust on muutunud kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö keskseks 
osaks. ELi toimimise lepingu artikli 85 kohaselt tuleb Eurojusti reguleerivate ELi määrustega kindlaks 
määrata ka „kord Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide kaasamiseks Eurojusti tegevuse 
hindamisse“. 2018. aastal võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu uue Eurojusti määruse 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018R1727) 3, et luua uue täieõigusliku 
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) uus ühtne õigusraamistik.

Eurojusti läbipaistvuse suurendamiseks ja demokraatliku järelevalve tõhustamiseks sätestatakse 
määruses mehhanism Eurojusti tegevuse ühiseks hindamiseks Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide poolt4. Hindamine peaks toimuma parlamentidevahelise komisjonide kohtumise 
raames Brüsselis Euroopa Parlamendi ruumides Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide 
pädevate komisjonide liikmete osavõtul.

Esimene Eurojusti tegevuse hindamist käsitlev parlamentidevaheline komisjonide kohtumine 
korraldati 1. detsembril 2020 Euroopa Parlamendis Brüsselis Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni poolt koostöös Saksamaa parlamendiga. 

Logistilistel põhjustel tuli teine iga-aastane parlamentidevaheline komisjonide kohtumine, mis pidi 
toimuma 2021. aasta lõpus, mõni nädal edasi lükata, kuid sai siiski teoks 1. veebruaril 2022. Nii Euroopa 
Parlament kui ka riikide parlamendid tunnevad selget huvi selle iga-aastase ürituse jätkamise vastu, 
mida võiks tulevikus laiendada, võimaluse korral eraldi vormingus, et hõlmata vastloodud Euroopa 
Prokuratuuri järelevalvet.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 
Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (ELT 
L 295, 21.11.2018, lk 138).

4 Määruses (EL) 2018/1727 käsitletakse seda korda preambuli punktis 62 ja artiklis 67.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
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4. PARLAMENTIDEVAHELISED KOMISJONIDE 
KOHTUMISED JA MUU PARLAMENTIDEVAHELINE 
KOOSTÖÖ

4.1 Parlamentidevahelised komisjonide kohtumised

Parlamentidevahelised komisjonide kohtumised on Euroopa Parlamendi korraldatavad tavapärased 
koosolekud, millel keskendutakse teabevahetusele valdkondlike komisjonide vahel aluslepingute 
protokolli nr 1 artiklite 9 ja 10 kohastes olulistes seadusandlikes ja poliitilistes küsimustes. Igal 
poolaastal edastab Euroopa Parlamendi president liikmesriikide parlamentide esimeestele 
parlamentidevaheliste komisjonide koosolekute ajakava.

Euroopa Parlamendi komisjonid korraldavad igal aastal kuni 20 parlamentidevahelist komisjonide 
kohtumist, kuhu kutsutakse kindlasuunalisteks aruteludeks ELi liikmesriikide parlamentide asjaomaste 
komisjonide liikmeid. Parlamentidevahelised komisjonide kohtumised pakuvad Euroopa Parlamendi 
liikmetele hea võimaluse jagada seisukohti liikmesriikide kolleegidega. Parlamentidevahelised 
komisjonide kohtumised ei ole mitte ainult foorum seadusandlike küsimuste arutamiseks, mis aitab 
kaasa paremale õigusloomele, vaid ka platvorm, kus arutada ühist huvi pakkuvaid poliitilisi küsimusi 
ning kohtuda volinike ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga. Kohtumisi 
korraldatakse Euroopa Parlamendi ühe või mitme komisjoni algatusel ning riikide parlamentidega 
suhtlemise direktoraadi toel.

2021. aastal korraldasid 12 eri parlamendikomisjoni kokku 15 parlamentidevahelist komisjonide 
kohtumist5,6  , mille aruteludes osales 841 liikmesriikide parlamentide ja 307 Euroopa Parlamendi 
liiget. Kõik parlamentidevahelised komisjonide kohtumised 2021. aastal toimusid hübriidvormingus 
ja korraldati kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt COVID-19 pandeemiale reageerimisel kehtestatud 
sanitaarpiirangutega. Mõningad Euroopa Parlamendi liikmed ja esinejad viibisid Euroopa Parlamendi 
ruumides Brüsselis, samas kui riikide parlamentide liikmed ja enamik külalisesinejatest osalesid veebi 
vahendusel.

Neli parlamentidevahelist komisjonide kohtumist korraldati majandus- ja rahanduskomisjoni, 
eelarvekomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjoni poolt Euroopa parlamentaarse nädala raames 22. veebruaril7.

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni (FEMM) parlamentidevaheline komisjonide 
kohtumine teemal „Me oleme tugevad: naised juhivad võitlust COVID-19 vastu“, millega tähistati 
ka rahvusvahelist naistepäeva, korraldati veebi vahendusel Euroopa Parlamendis Brüsselis 
4. märtsil. Arutati, kuidas COVID-19 pandeemia tõi esile vajaduse soolise võrdõiguslikkuse ja 
naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise järele, et ehitada üles vastupidavad ühiskonnad, 
parandada kõigi naiste tööhõive-, sotsiaalkindlustus- ja pensionistandardeid, eelkõige naiste 
ülekaaluga sektorites, ning – üldisemalt – kuidas reformida hooldusteenuste osutamise mudeleid ja 
töö väärtustamist, sealhulgas tasustamata hooldustöö korral. Samal ajal arutlesid osalejad selle üle, 

5 Liikmesriikide parlamentide osavõtul toimuva parlamentidevahelise tegevuse ajakava 2021. aastal: esimene poolaasta 
(https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf).

6 Liikmesriikide parlamentide osavõtul toimuva parlamentidevahelise tegevuse ajakava 2021. aastal: teine poolaasta 
(https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.
pdf).

7 Rohkem teavet Euroopa parlamentaarse nädala kohta on esitatud punktis 2.1.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf)
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kuidas kriisimeetmete kehtestamise ja lõpetamise otsustusprotsess ning taastekavade koostamise, 
vastuvõtmise ning elluviimise kõik etapid näitasid vajadust naiste ja meeste võrdse esindatuse järele 
juhtivatel kohtadel.

Põhiseaduskomisjoni (AFCO) parlamentidevaheline komisjonide kohtumine Euroopa valimisseaduse 
reformi ja parlamendi uurimisõiguse teemal toimus 22. juunil kaugosaluse teel Euroopa Parlamendis 
Brüsselis. Külalisesineja Věra Jourová, komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident, 
soovis rõhutada, et komisjon jälgib selle dokumendiga seotud arenguid tähelepanelikult.

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon (BECA) kutsus riikide parlamentide liikmeid osalema 
videokonverentsi vahendusel parlamentidevahelisel kohtumisel „Läbimurre vähktõvevastases 
võitluses: liikmesriikide parlamentide seisukoht Euroopa vähktõvevastase võitluse kava kohta“ 
27. septembril. Kohtumine pakkus hea võimaluse aruteludeks komisjoni aruande projekti ja 
Euroopa vähktõvevastase võitluse kava kohta.

8. novembril korraldas tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon (AIDA) parlamentidevahelise 
komisjonide kohtumise kaugosaluse teel Euroopa Parlamendis Brüsselis. Teemale „Tehisintellekt 
ja digitaalne kümnend“ pühendatud kohtumise avas Euroopa Parlamendi asepresident Dita 
Charanzová.

Euroopa Parlamendi asepresident Dita Charanzová AIDA parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel „Tehisintellekt ja 
digitaalne kümnend“, 8. november 2021. 
© Euroopa Liit 2021 – Alain ROLLAND.

9. novembril toimus veel üks põhiseaduskomisjoni parlamentidevaheline komisjonide 
kohtumine riikide parlamentide ootuste arutlemiseks Euroopa tuleviku konverentsi suhtes. 
Kohtumise käigus arutlesid Euroopa Parlamendi liikmed, riikide parlamentide liikmed ja Euroopa 
tuleviku konverentsi juhatuse kolm kaasesimeest konverentsi võimalike suundade üle tulevikus.

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas 
desinformatsiooni käsitlev erikomisjon (INGE) kutsus riikide parlamentide liikmeid üles osalema 
videokonverentsitehnoloogia vahendusel Euroopa Parlamendis Brüsselis 9. novembril korraldatud 
parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel. Esimese vestlusringi teemal „Välissekkumine Euroopa 
Liidu demokraatlikesse protsessidesse“ avas Euroopa välisteenistuse peasekretär Stefano Sannino.
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Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni käsitleva erikomisjoni 
(INGE) esimees Raphaël Glucksmann ning Euroopa välisteenistuse peasekretär Stefano Sannino INGE parlamentidevahelisel 
komisjonide kohtumisel „Välissekkumine Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse“, 9. november 2021.
© Euroopa Liit 2021 – Philippe BUISSIN.

18. novembril korraldas põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon (AGRI) parlamentidevahelise 
komisjonide kohtumise ühise põllumajanduspoliitika strateegiliste kavade väljatöötamise kohta 
igas liikmesriigis. Taaskord toimus kohtumine tollal kehtinud COVID-19 piirangute tõttu Euroopa 
Parlamendis Brüsselis ja kaugosalusega videokonverentsi vahendusel.

Parlamentidevaheline komisjonide kohtumine ühise põllumajanduspoliitika strateegiliste kavade väljatöötamise kohta igas 
liikmesriigis, 18. november 2021
© Euroopa Liit 2021 – Alexis HAULOT.

Veel üks naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni korraldatud parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine toimus 30.novembril rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise 
päeva (25. november) puhul ning hõlmas järgnevaid istungeid: seksuaalne vägivald kui sõjarelv 
(koos inimõiguste allkomisjoniga); puuetega naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vastu võitlemine; 
kübervägivald (koos kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga); ning Istanbuli 
konventsioon (koos kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga). Erineva taustaga 
asjatundjad esinesid oma vastavaid erialasid puudutavate ettekannetega. Riikide parlamentide ja 
Euroopa Parlamendi liikmete panus aitas kaasa elavale arvamuste vahetusele. Parlamentidevahelise 
komisjonide kohtumise lõpetas Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi Roberta Metsola kõne.
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Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni (FEMM) esimees Evelyn Regner, Euroopa Parlamendi 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees Juan Fernando López Aguilar ning Euroopa Parlamendi esimene 
asepresident Roberta Metsola FEMMi parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel „Naistevastase vägivalla kaotamine“, 30. 
november 2021
© Euroopa Liit 2021 – Philippe BUISSIN

9. detsembril korraldas kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon parlamentidevahelise 
komisjonide kohtumise seoses õigusriigi olukorraga ELis. Kohtumine jagati kaheks vestlusringiks: 
üks neist oli pühendatud arvamuste vahetamisele komisjoni õigusriigi olukorda käsitleva 2021. aasta 
aruande üle ja teine teemale „Edasised sammud demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismi suhtes“.

Riikide parlamentide liikmete osalemine parlamentidevahelistel komisjonide kohtumisel suurenes 
järsult, ligikaudu 170% võrra – 302 parlamendiliikmelt 2020. aastal 816 parlamendiliikmele 2021. 
aastal. Samuti suurenes oluliselt (+64%) Euroopa Parlamendi liikmete osavõtt – 207-lt 2020. aastal 
340-le 2021. aastal.

COVID-19 pandeemia teine aasta kiirendas digivahendite kasutuselevõttu veelgi. Nii riikide 
parlamentide kui ka Euroopa Parlamendi liikmete osalusaktiivsuse märkimisväärne tõus on ilmselt 
valdavalt tingitud võimalusest osaleda kohtumistel kaugosaluse teel, vajaduseta reisimise järele. 

Kohtumiste, sealhulgas parlamentidevaheliste komisjonide kohtumiste korraldamisel kaugosaluse 
teel on mitu positiivset külge: reisimine pole nõutav, kaasata saab rohkem esinejaid ja osalejaid, 
sealhulgas kõrgetasemelisi osalejaid, mis tähendab väiksemat CO2 jalajälge, ning sageli on tegu 
kulutõhusama ja ajasäästlikuma viisiga kohtumiste korraldamiseks kõigi asjaosaliste jaoks. 

Teisalt on parlamendiliikmete vahel tunduvalt vähem suhtlust, arutelud ja mõttevahetused 
muutuvad nürimateks ja keerulisemaks ning puuduvad mitteametlikud vestlused, kohapealsed 
kahepoolsed kohtumised ja suhtlusvõrgustike suurendamise võimalused, sest kohvipause, 
õhtusööke ega lõunaid ei toimu. Samuti on parlamentidevahelised komisjonide kohtumised 
lühemad, sest koosolekuruumid vajavad sanitaarotstarbel desinfitseerimist ja tõlget ei õnnestu alati 
täies mahus tagada.

Kõikide 2021. aastal Euroopa Parlamendi komisjonide korraldatud parlamentidevaheliste komisjonide 
kohtumiste loetelu ja põhjalikum statistika on esitatud II lisas.

Peamised suundumused 2021. aastal

• 2021. aastal toimunud parlamentidevaheliste komisjonide kohtumiste suure arvu üks 
võimalikke põhjusi on paljude kohtumiste edasilükkamine 2020. aastal. Lisaks olid mitme 
ajutise komisjoni volitused lõppemas.

• Liikmesriikide parlamentide liikmete osalusaktiivsus parlamentidevahelistes komisjonide 
kohtumistes suurenes 2020. aastaga võrreldes 170% võrra, kõige tõenäolisemalt kaugosalemise 
tõttu.
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• Kõik parlamentidevahelised komisjonide kohtumised toimusid hübriidvormingus, kusjuures 
mõned Euroopa Parlamendi liikmed osalesid füüsiliselt Euroopa Parlamendi ruumides 
Brüsselis ja teised kaugosaluse teel koos kolleegidega riikide parlamentidest. 

4.2 Kõrgetasemeline rände- ja varjupaigateemaline konverents

Pagulaste liikumine ja ränne on ülemaailmse tähelepanu keskmes ning seda on hakatud käsitlema 
ELi ühe peamise viimaste aastate probleemina. Rändajate ja varjupaigataotlejate jätkuv saabumine 
ELi on toonud esile mitmesuguseid puudusi ja lünki ELi varjupaiga-, välispiiride haldamise ja 
rändepoliitikas. Eesistujakolmiku (Saksamaa, Portugal ja Sloveenia) parlamentide poolt 2020. 
aastal käivitatud kõrgetasemeliste parlamentidevaheliste Euroopa rände- ja varjupaigateemaliste 
konverentside tsükkel aitas edendada parlamentaarseid arutelusid ja soodustada laialdast dialoogi 
rände kõigi aspektide üle. Need konverentsid on tunnustanud parlamentide olulist rolli antud 
valdkonnas ja vajadust viimistleda ühiseid ideid, et pakkuda kindlaid ning püsivaid lahendusi 
rändeprobleemidele, mida pandeemia on veelgi teravdanud.

2021. aastal korraldati kaks kõrgetasemelist konverentsi koostöös vastavate eesistujariikide 
parlamentidega.

Tuginedes oma 18. juuni 2020. aasta tööprogrammile ja Saksamaa, Portugali ning Sloveenia 
parlamentide 29. juuni 2020. aasta deklaratsioonile, käivitasid eesistujakolmiku parlamendid algatuse 
korraldada kolm kõrgetasemelist parlamentidevahelist Euroopa rände- ja varjupaigateemalist 
konverentsi Euroopa Parlamendi poolt Brüsselis koostöös vastavate eesistujariikide parlamentidega. 

Nende konverentside eesmärk oli tekitada parlamendiliikmete seas laiaulatuslik arutelu komisjoni 
rände- ja varjupaigateemaliste ettepanekute üle, edendada arusaamist vastavatest seisukohtadest 
nendes küsimustes, et edendada ühtset ELi rände- ja varjupaigapoliitikat, ning anda oma panus 
asjaomastesse nõukogu läbirääkimistesse.

Teine kõrgetasemeline konverents korraldati 14. juunil 2021 Euroopa Parlamendis Brüsselis 
(kaugosalusega videokonverents) Euroopa Parlamendi ja Portugali parlamendi ühise egiidi all ning 
koostöös eesistujariikide kolmiku ülejäänud kahe parlamendiga (Saksamaa ja Sloveenia).

Konverentsil oli rohkesti osavõtjaid, sealhulgas 155 Euroopa ja riikide parlamentide liiget ning 
ametnikku ja mitu EP komisjoni ning allkomisjoni (DEVE, AFET, DROI, LIBE). Erilist tähelepanu pöörati 
varjupaiga- ja rändepoliitika välismõõtmele: mitmekülgsete partnerlussuhete loomine päritolu- ja 
transiidiriikidega, rände algpõhjustega tegelemine ning stabiilse sotsiaal-majandusliku keskkonna 
edendamine kolmandates riikides.

Aruteludes keskenduti ka COVID-19 pandeemia mõjule rände- ja varjupaigapoliitikale ning selle 
välismõõtmele. Kõrgetasemeliste osalejate hulka kuulusid Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni 
peadirektor António Vitorino, Sloveenia Rahvusassamblee siseasjade komisjoni esimees Branko 
Grims, Portugali siseminister Eduardo Cabrita (eesistujariigi Portugali nimel) ja Saksamaa Liidupäeva 
liige Detlef Seif. 

Kolmas konverents toimus kaugosaluse teel 10. detsembril 2021 Euroopa Parlamendis Brüsselis. 
Kohtumisel osales ligikaudu 70 Euroopa ja riikide parlamentide liiget, muuhulgas komisjoni 
asepresident Margaritis Schinas, Sloveenia välisministeeriumi riigisekretär dr Stanislav Raščan, 
Portugali Vabariigi Assamblee liige Isabel Meirelles, Frontexi peadirektor Fabrice Leggeri, Oxfami ELi 
büroo juht Evelien van Roemburg CONCORDi (Euroopa kodanikeühenduste abi- ja arengukoostöö 
konföderatsioon) nimel, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti peadirektor Nina Gregori ning 
Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu direktor Catherine Woollard. 
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Konverents koosnes kahest istungjärgust: üks neist käsitles mitmemõõtmelist koostööd kolmandate 
riikidega kohandatud rändepartnerluste loomisel ning teine rände ja varjupaiga sisemõõdet ELis 
aasta pärast ELi rände- ja varjupaigaleppe ettepanekut.

Kolmas kõrgetasemeline Euroopa rände- ja varjupaigateemaline konverents. 
© Euroopa Liit 2021 – Alexis HAULOT.

Peamised suundumused 2021. aastal

• Selle aasta kõrgetasemelise konverentsi eesmärk – ergutada parlamentidevahelist arutelu 
rände kõikide aspektide üle – saavutati. Arutelusid peeti väga sisukateks ja erinevad 
sidusrühmad pakkusid teemale terviklikku vaadet. Sel aastal lõpetasid kaks konverentsi tsükli, 
mille eesistujakolmiku parlamendid 2020. aastal algatasid. 

• COVID-19 piirangute tõttu toimusid üritused kaugosalusega Euroopa Parlamendis Brüsselis ja 
kaaskorraldajatest eesistujariikide parlamentides.

4.3 Parlamentidevaheline koostöö ELi välistegevuse valdkonnas ja 
mitmepoolsed parlamentaarsed assambleed

Komisjonipõhise koostöö kaudu omandatud koondteadmiste kõrval on riikide parlamentidega 
suhtlemise direktoraat ELi välistegevuse valdkonnas korrapäraselt pakkunud vajaduspõhist 
tuge ja hõlbustanud suhteid ELi liikmesriikide parlamentidega ELi välistegevuses konkreetsete 
mitmepoolsete ürituste tarbeks. Aastate vältel on see tugi hõlmanud Ukraina nädalat, Vahemere 
Liidu parlamentaarset assambleed ja G7 tippkohtumiste parlamentaarset mõõdet. 2021. aastal 
hoogustas direktoraat oma tööd struktureeritud raamistikega koostööks riikide parlamentidega 
seoses komisjonivälise tegevuse ja üritustega ELi välistegevuse eri valdkondades. Koostöös Euroopa 
Parlamendi välispoliitika peadirektoraadiga korraldati erialgatusi valdkondades nagu põhiõigused ja 
demokraatia, parlamentaarne diplomaatia, demokraatlik valitsemistava ja suutlikkuse arendamine, 
vahendamine, mitmepoolsed foorumid ning valimisvaatlus. See tegevus viidi läbi koostöös 
välispoliitika peadirektoraadi ja Euroopa Parlamendi tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste 
peadirektoraadiga.

Viimaste aastate jooksul on Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid intensiivistanud 
oma mõttevahetusi ELi välistegevuse üle nii sageduse kui ka mitmekesisuse suhtes. Riikide 
parlamentidega suhtlemise direktoraat aitas kaasa Euroopa Parlamendi institutsioonide esindajate 
osalemisele mitmel sellisel üritusel, sealhulgas Ukraina nädal (2016), Aasia-Euroopa parlamentaarse 
partnerluse kümnes kohtumine (ASEP 10, 2018), G7 tippkohtumise parlamentaarne mõõde (2019) 
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ja Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee (2019). Need kogemused ajendasid direktoraati 
mõtisklema võimaluse üle struktureeritumaks ning järjepidevamaks koostööks Euroopa Parlamendi 
pädevate organite ja riikide parlamentide vastavate teenistuste vahel. 

Antud ülesanne seisneb parlamentidevahelistes võrgustikes sisalduvate teabeallikate ja 
mõttevahetuste8 ärakasutamises selleks, et hõlbustada regulaarseid ja vastastikku kasulikke 
dialooge töötajatega ning vabatahtlikku kooskõlastamist mitmetes tegevusvaldkondades ELi avaralt 
määratletud välistegevuses. See keskendub komisjonivälisele tegevusele, peamiselt põhiõigustele 
ja demokraatiale, mitmepoolsetele foorumitele, parlamentaarsele diplomaatiale ning suutlikkuse 
tõstmisele. 

Kaks EP välispoliitika peadirektoraadi korraldatud videokonverentsi – 22. septembri 2020 ühisüritus 
kolleegidele riikide parlamentidest demokraatia toetamise ja suutlikkuse tõstmise alal ning 30. 
oktoobril 2020 toimunud „reedene kõnelus“ teemal „Riikide parlamendid – partnerid, mitte rivaalid“ – 
näitasid, kuidas struktureeritud koostööraamistike tugevdamine riikide parlamentidega välispoliitika 
valdkonnas võib olla kasulik ja kohane ettevõtmine. 

Euroopa Parlamendi Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee eesistumise kontekstis korraldas 
ja toetas direktoraat 2021. aastal mitmeid kohtumisi, kus osalesid meie kolleegid parlamentaarse 
assamblee EP sekretariaadist ja riikide parlamentide esindajad, et vahetada teavet ning arutleda 
algatuste üle poliitiliste prioriteetide ja haldusmenetluste puhul.

Mitmepoolsetel parlamentidevahelistel kohtumistel ja konverentsidel, COSACi kohtumistel ning 
muudel eesistujariikide parlamentide rahastatud konverentsidel 2021. aastal toimusid huvitavad 
arutelud ELi ja USA suhete, Aafrika riikidega tehtava koostöö, Valgevenes, Ukrainas ja Venemaal 
valitseva olukorra ning ELi rolli ja meetmete üle nende teemadega seoses. ELi ja Ühendkuningriigi 
suhted ning Lääne-Balkani riigid olid samuti regulaarne aruteluteema, mis kinnitab veelgi vajadust 
korrapärase parlamentidevahelise mõttevahetuse uute vormide järele selles valdkonnas ja nende 
võimalikku lisandväärtust.

2021. aastal suurendas riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat koostöös Euroopa Parlamendi 
välispoliitika peadirektoraadi ning tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadiga 
oma jõupingutusi, et luua Euroopa parlamendi ja riikide parlamentide demokraatia toetamise, 
inimõiguste ja suutlikkuse suurendamise võrgustik ning vastavasisuline rubriik IPEXi uuel 3. versioonil.

Pidades silmas nii Euroopa Parlamendi kui ka riikide parlamentide vastastikust huvi ja ühist veendumust 
regulaarse koostöö ning mõttevahetuste kasulikkuses, edendas riikide parlamentidega suhtlemise 
direktoraat Euroopa Parlamendi presidentuuri peadirektoraadi peadirektori toetusel strateegilist 
projekti, mille eesmärk on luua ja tugevdada tõhustatud mõttevahetuse ning kooskõlastamise vorme 
EP administratsiooni liikmete ja riikide parlamentide administratsioonide vastavate teenistuste vahel 
valitud teemade ning mitmepoolsete sündmuste puhul. Seda tõhustatud koostööd jätkatakse 
aastatel 2022–2024 ja selle eesmärk on kasutada ära võimalusi, mida pakuvad erinevad arvamuste 
vahetamise platvormid riikide parlamentidega (IPEX ning parlamentide esindajate võrgustik).

Peamised suundumused 2021. aastal

• Ühise eesmärkide kogumi määramine liidu välispoliitika peadirektoraadi ja riikide 
parlamentidega suhtlemise direktoraadi jaoks, et kehtestada 2022.–2024. aasta strateegiline 
eesmärk parlamentidevahelise koostöö raames riikide parlamentidega komisjonitööle 
lisanduva tegevuse ja ürituste suhtes.

• Euroopa Parlamendi administratsiooni ja riikide parlamentide administratsioonide 
vahelise struktureeritud võrgustiku ja teabevahetuse demokraatia toetamise valdkonnas 

8 Vt ka IPEXiga seotud panus, nimelt seoses IPEX V3 DSN-rubriigi arendusega.
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väljakujundamine, et suurendada parlamentaarse diplomaatia mõju ning tulemuslikkust, 
eelkõige meie vahetus naabruses Lääne-Balkani ja idapartnerluse riikides ning isegi Aafrikas. 
Vastavasisulise rubriigi loomine IPEXi 3. versioonil.

4.4 Vastastikused külastused ja muu kahepoolne suhtlus

ELi liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vastastikuste külastuste vorm muutub 
pidevalt ning on parlamentidevahelise dialoogi osa. Selline vorm on ülimalt sihipärane, vajadustele 
kohandatud, paindlik ning aja- ja rahakulu mõttes tõhus. See võimaldab arutada liikmesriikide 
parlamentidele muret tekitavaid küsimusi.

Lisaks võivad muud kahepoolsed arvamuste vahetused olla kasulik väikesemahulise 
parlamentidevahelise koostöö vorm, kui parlamendiliikmetel on vaja alustada koostööd, käsitleda 
konkreetseid teemasid või süvendada koostööd vastastikust huvi pakkuvates konkreetsetes 
valdkondades.

Vastastikused külastused on ammust aega olnud oluline parlamentidevahelise koostöö vorm. 
Kohtumised toimuvad eri tasanditel ja eri vormis, ulatudes kõrgeima tasandi poliitilistest aruteludest 
kuni tehnilise personali õppekäikudeni. 

COVID-19 olukorra ja Euroopa Parlamendis kehtivate reeglite tõttu ei võtnud EP 2021. aastal vastu 
delegatsioone ega külastusi. Samas korraldati Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmete 
mõttevahetusi korduvalt kaugosaluse teel.

Euroopa Parlamendi esimene asepresident Roberta Metsola võttis vastu kutseid mõttevahetuste 
ja külastuste korraldamiseks mitmelt COSACi esimehelt ja nende komisjonidelt. Üks niisugune 
mõttevahetus toimus videokonverentsi teel Horvaatia COSACi esimehe ja ELi asjade komisjoniga 
Horvaatia parlamendis 2021. aasta aprillis. Niivõrd, kuivõrd epidemioloogiline olukord seda lubas, 
võttis esimene asepresident Metsola vastu Leedu, Eesti ja Sloveenia parlamentide COSACi esimeeste 
kutsed külastada nende parlamente ning kodasid, kus ta vahetas arvamusi esimeeste ja nende ELi 
asjade komisjonidega. Esimese asepresidendi viimane 2021. aastal toimunud külastus viis ta Poola 
Senatisse.

III lisas on esitatud külastuste ja mõttevahetuste loetelu.

Peamised suundumused 2021. aastal

• Epidemioloogilise olukorra ja Euroopa Parlamendis kehtivate reeglite tõttu ei toimunud 
vastastikuseid külastusi ELi liikmesriikide parlamentidest Euroopa Parlamendi ruumidesse. 

• Kahepoolsed arvamuste vahetused toimusid 2021. aastal peamiselt videokonverentsi vormis. 
Eeldatakse, et see vahend jääb tulevikus kasutusele olulise suhtlusmeetodina otseseks ja 
sihipäraseks kahepoolseks mõttevahetuseks.

• Euroopa Parlament tihendas suhteid riikide parlamentidega, korraldades ametlikke ja 
mitteametlikke mõttevahetusi oma riikide parlamentide ja COSACi suhete eest vastutava 
asepresidendi ning mitme COSACi esimehe ja nende vastavate ELi asjade komisjonide vahel.
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5. SEADUSANDLIK KOOSTÖÖ ELi LIIKMESRIIKIDE 
PARLAMENTIDEGA

5.1 Varajase hoiatamise süsteem ja aluslepingutele lisatud protokoll 
nr 2

ELi lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt võtab liit valdkondades, mis 
ei kuulu liidu ainupädevusse, meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda 
täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid neid saab paremini saavutada liidu 
tasandil. Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ei tohi liidu meetme sisu ega vorm minna 
aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Liikmesriikide parlamendid tagavad subsidiaarsuse põhimõtte järgimise vastavalt menetlusele, 
mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokollis 
nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta. Protokollis on sätestatud 
järelevalvemehhanism – varajase hoiatamise süsteem. Selle mehhanismi kohaselt võivad riikide 
parlamendid saata kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu edastamise kuupäevast 
Euroopa Liidu institutsioonide presidentidele ja nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle 
kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta nende arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

5.1.1 Varajase hoiatamise süsteem
Varajase hoiatamise süsteem hõlmab järgmisi ELi liikmesriikide parlamentide esildiste kategooriaid9:

1. Põhjendatud arvamus esitatakse aluslepingute protokolli nr 2 artiklis 610 osutatud 
kaheksanädalase tähtaja jooksul ja selles juhitakse tähelepanu subsidiaarsuse põhimõtte 
võimalikule rikkumisele.

2. Seisukoht on arvamus, mis ei vasta eespool nimetatud kriteeriumidele.

Kui põhjendatud arvamus esindab vähemalt üht kolmandikku kõikide liikmesriikide parlamentidele 
antud häälte koguarvust, tuleb seadusandliku akti eelnõu läbi vaadata (kollase kaardi menetlus). 
Seadusandliku akti eelnõu koostanud institutsioon võib otsustada eelnõu samaks jätta, seda muuta 
või selle tagasi võtta ning seda otsust tuleb põhjendada. Politseikoostööd ja õigusalast koostööd 
kriminaalasjades käsitlevate õigusaktide eelnõude puhul on alampiir madalam (neljandik häältest).

Kui seadusandliku tavamenetluse raames vaidlustavad liikmesriikide parlamendid seadusandliku 
ettepaneku vastavuse subsidiaarsuse põhimõttele vähemalt lihthäälteenamusega, peab komisjon 
oma ettepaneku läbi vaatama ja otsustama, kas jääda ettepaneku juurde, seda muuta või see tagasi 
võtta. Kui komisjon otsustab oma ettepaneku juurde jääda, saadetakse küsimus edasi seadusandjale 
(Euroopa Parlamendile ja nõukogule) ja komisjon peab oma otsust põhjendama (oranži kaardi 
menetlus). Kui seadusandja leiab, et seadusandlik ettepanek ei ole subsidiaarsuse põhimõttega 
kooskõlas, võib ta selle tagasi lükata nõukogu liikmete 55% häälteenamusega või Euroopa 

9 Vt komisjonide esimeeste 15. detsembri 2010. aasta dokumenti, milles käsitletakse komisjoni tasandil ühesugust käsit-
lusviisi riikide parlamentide põhjendatud arvamuste ning riikide parlamentide kõikide muude seisukohtade suhtes

10 Protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artikkel 6: „Iga riigi parlament või 
selle koda võib kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Par-
lamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale liidu ametlikes keeltes koostatud põhjendatud arvamuse 
selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. Iga riigi parlament või selle koda 
konsulteerib vajaduse korral seadusandlikke volitusi omavate piirkondlike parlamentidega.“
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Parlamendis antud häälte lihtenamusega. Seni on kollase kaardi menetlust kasutatud kolm korda11 ja 
oranži kaardi menetlust mitte kordagi.

Euroopa Parlamendis vastutab põhjendatud arvamuste subsidiaarsuse põhimõttega kooskõla 
järelevalve12 eest õiguskomisjon (JURI). Iga kuue kuu tagant määratakse üks õiguskomisjoni liige 
fraktsioonide rotatsiooni alusel alaliseks raportööriks subsidiaarsuse küsimustes.

2021. aastal olid subsidiaarsusküsimuste alalised raportöörid Nacho Sánchez Amor (S&D) ja Gilles 
Lebreton (ID)13. Õiguskomisjon koostab samuti korrapäraselt raporti Euroopa Komisjoni subsidiaarsust 
ja proportsionaalsust käsitlevate aastaaruannete kohta.

5.1.2 5.1.2 Liikmesriikide parlamentide esildised
2021. aastal sai Euroopa Parlament protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamise kohta) põhjal liikmesriikide parlamentidelt ametlikult 226 esildist. 24 esildist olid 
põhjendatud arvamused ja 202 seisukohad.

2020. aastal sai Euroopa Parlament 124 esildist. 13 esildist olid põhjendatud arvamused ja 111 
seisukohad.

Aastatel 2020–2021 laekunud esildiste arvu enam kui 80% kasvu võib selgitada asjaoluga, et 
Euroopa Parlament ja riikide parlamendid kohanesid 2021. aastaks COVID-19 pandeemia mõjuga 
ning töötasid oma täieliku seadusandliku võimekuse juures, kaasa arvatud pandeemiaga seotud 
tervise- ja majandusmeetmeid käsitlev seadusandlus.

11 Kollase kaardi menetlust kasutati 2012. aastal komisjoni ettepaneku puhul võtta vastu määrus kollektiivse tegutsemise 
õiguse kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis (Monti II ettepanek). Komisjon 
võttis lõpuks ettepaneku tagasi, kuid jäi siiski seisukohale, et subsidiaarsuse põhimõtet ei rikutud. Seda kasutati uuesti 
2013. aastal Euroopa Prokuratuuri asutamist käsitleva määruse ettepaneku puhul. Komisjon otsustas oma ettepaneku 
juurde jääda (https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-pro-
sectutors-office_en), väites, et see on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas. Kollase kaardi menetlust kasutati veel ka 
2016. aastal töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku suhtes (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN). Ka kõnealusel juhul põhjendas (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN) komisjon üksikasjali-
kult, miks ta oma ettepaneku juurde jääb. Komisjon oli seisukohal, et ettepanek ei ole subsidiaarsuse põhimõttega 
vastuolus, kuna töötajate lähetamise puhul on tegemist piiriülese küsimusega

12 Euroopa Parlamendi kodukorra VI lisa lõikes XVI sätestatakse, et õiguskomisjoni vastutusalasse kuuluvad „liidu õiguse 
tõlgendamine, kohaldamine ja järelevalve, liidu õigusaktide kooskõla esmase õigusega, eriti õigusliku aluse valimine 
ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimine“.

13 „Sotsiaaldemokraadid ja demokraadid“ ning „Identiteet ja Demokraatia“ on Euroopa Parlamendi fraktsioonid.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN
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Liikmesriigi parlamendi või selle koja põhjendatud arvamused

ELI LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDELT PROTOKOLLI NR 2 ALUSEL LAEKUNUD 
PÕHJENDATUD ARVAMUSTE ARV 2021. AASTAL - ÜLEVAADE PARLAMENDI/KOJA LÕIKES 

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

2021. aastal esitati kokku 24 põhjendatud arvamust, diagrammis on näha parlamendi või selle koja esildised

2021. aastal esitasid põhjendatud arvamuse seitse parlamenti või selle koda 39st ja seisukoha 18. 
Kõige rohkem põhjendatud arvamusi esitasid Iirimaa Senat (kuus põhjendatud arvamust) ja Itaalia 
Saadikutekoda (viis põhjendatud arvamust). Kõige rohkem seisukohti esitasid vastavalt Hispaania 
parlament (53 seisukohta) ja Portugali parlament (38 seisukohta). 2021. aasta statistikaga saab 
tutvuda IV lisas.

Liikmesriigi parlamendi või selle koja seisukohad

ELI LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDELT PROTOKOLLI NR 2 ALUSEL LAEKUNUD 
SEISUKOHTADE ARV 2021. AASTAL - ÜLEVAADE PARLAMENDI/KOJA LÕIKES 

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

2021. aastal esitati kokku 202 seisukohta, diagrammis on näha parlamendi või selle koja esildised.
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Kõige rohkem ettepanekuid laekus kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile (kuus 
põhjendatud arvamust ja 57 seisukohta), keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile 
(üheksa põhjendatud arvamust ja 35 seisukohta) ning majandus- ja rahanduskomisjonile (kaks 
põhjendatud arvamust ja 31 seisukohta).

Seisukohad komisjonide lõikes.

ELI LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDELT PROTOKOLLI NR 2 ALUSEL LAEKUNUD 
SEISUKOHTADE ARV 2021. AASTAL - ÜLEVAADE KOMISJONIDE LÕIKES 

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

2021. aastal laekunud seisukohtade arv komisjonide lõikes.

Põhjendatud arvamused komisjonide lõikes

ELI LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDELT PROTOKOLLI NR 2 ALUSEL LAEKUNUD 
PÕHJENDATUD ARVAMUSTE ARV 2021. AASTAL - ÜLEVAADE KOMISJONIDE LÕIKES 

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

2021. aastal laekunud põhjendatud arvamuste arv komisjonide lõikes.

Alates Lissaboni lepingu jõustumisest 2009. aastal on vastavalt protokollile nr 2 liikmesriikide 
parlamentidele läbivaatamiseks edastatud kokku 1054 seadusandliku akti eelnõu. Euroopa Parlament 
on liikmesriikide parlamentidelt saanud 3681 esildist. Neist 511 on põhjendatud arvamused (14%) ja 
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ülejäänud 3170 seisukohad (86%).

See statistika kinnitab, et ELi liikmesriikide parlamendid kasutavad protokolli nr 2 sagedamini selleks, 
et avaldada arvamust ettepanekute sisu kui subsidiaarsuse kohta. See võib osutada liikmesriikide 
parlamentide soovile olla tihedamalt kaasatud seadusandliku menetluse sisulisse töösse. 

Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat tagab, et kõik liikmesriikide parlamentide esildised 
tehakse kättesaadavaks parlamendiliikmetele, poliitilistele organitele ja Euroopa Parlamendi 
teenistustele, keda (eeskätt just raportööre) ta varustab kogu õigusloometsükli vältel ELi 
liikmesriikide parlamentide esildisi käsitlevate konkreetsete eksperditeadmiste ja teabega, millele 
parlamendikomisjonid tuginevad raportite koostamisel ja kolmepoolsetel läbirääkimistel nõukoguga. 
Direktoraat esitab teavet, arvandmeid ja statistikat nende dokumentide arvu ja laadi kohta igakuiselt 
ülevaate seoses Lissaboni lepingu protokolliga nr 2 kaudu ning haldab ka andmebaasi CONNECT14, 
mis sisaldab kõiki liikmesriikide parlamentidelt saadud põhjendatud arvamusi ja seisukohti.

Peamised suundumused 2021. aastal

• COVID-19 pandeemia tõttu jätkasid nii ELi institutsioonid kui ka riikide parlamendid teist aastat 
järjest oma seadusandlike töömeetodite kohandamist. See on täheldatav õigusvaldkonnas, 
kus arvukatele heakskiidetud ettepanekutele laekus riikide parlamentidelt protokolli nr 2 alusel 
proportsionaalse vastusena küllaltki suur arv seisukohti, muu hulgas paljude ettepanekute 
suhtes keskkonna-, justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.

5.1.3 Igakuine ülevaade
Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat koostab igal kuul ülevaate protokolli nr 2 alusel esitatud 
seisukohtadest ja põhjendatud arvamustest. Kokkuvõte edastatakse parlamendiliikmetele, Euroopa 
Parlamendi asjaomastele teenistustele ja liikmesriikide parlamentidele ning selles antakse ülevaade 
kõigist pärast eelmist kokkuvõtet laekunud esildistest ning loetletakse kõik Euroopa Parlamendi 
eelseisva täiskogu istungi päevakorras olevad seadusandlikud ettepanekud. Ülevaade on lisatud ka 
Euroopa Parlamendi komisjonide esimeeste konverentsi koosoleku dokumentide hulka. Ülevaade 
avaldatakse ka direktoraadi veebisaidil enne iga Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärku.

5.2 Mitteametlik poliitiline dialoog ja aluslepingute protokoll nr 1

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokoll nr 1 võimaldab liikmesriikide 
parlamentidel esitada tähelepanekuid Euroopa Liidu ainupädevusse kuuluvate seadusandlike 
ettepanekute kohta ja mitmesuguste muude kui seadusandlike dokumentide kohta, näiteks võib 
esitada tähelepanekuid Euroopa tasandil käimasolevate arutelude, roheliste/valgete raamatute 
või Euroopa Komisjoni teatiste kohta. Neid seisukohti käsitletakse mitteametliku poliitilise dialoogi 
raames.

Ka 2021. aastal kasutasid liikmesriikide parlamendid aktiivselt mitteametliku poliitilise dialoogi 
võimalust ja esitasid 222 seisukohta. 2021. aastal olid selle kasutamisel kõige aktiivsemad kolm 
parlamenti või selle koda: Hispaania parlament (60), Tšehhi Senat (27) ja Rumeenia Saadikutekoda 
(24).

14 Vt täpsemalt punktist 7.2.
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MITTEAMETLIKU POLIITILISE DIALOOGI RAAMES 2021. AASTAL ESITATUD TÄHELEPANEKUD

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

Neli komisjoni, kellele saadeti mitteametliku poliitilise dialoogi raames kõige rohkem seisukoha-
võtte, olid keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon (ENVI) 45, tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjon (ITRE) 29, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) 28 ning 
majandus- ja rahanduskomisjon (ECON) 19 seisukohavõttu.
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MITTEAMETLIKU POLIITILISE DIALOOGI RAAMES 2021. AASTAL ESITATUD TÄHELEPANEKUD
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Alates 2009. aastast on Euroopa Parlamendile ELi liikmesriikide parlamentidelt protokolli nr 1 alusel 
laekunud 2666 seisukohta, mis on avaldatud andmebaasis CONNECT. Üksikasjalikud statistilised 
andmed 2021. aastal mitteametliku poliitiliste dialoogi raames laekunud seisukohtade kohta on 
esitatud V lisas.

Peamised suundumused 2021. aastal

• Mitteametliku poliitilise dialoogi raames esitatud seisukohavõttude arv on suurenenud 24% 
– 2020. aastal esitati neid 179, kuid 2021. aastal 222. Selle kõige tõenäolisemaks põhjuseks on 
asjaolu, et komisjon tegi 2021. aastal COVID 19 pandeemiale reageerimiseks väga aktiivselt 
ettepanekuid uute õigusaktide vastuvõtmiseks.

• Riikide parlamendid esitasid rohkem ingliskeelseid kokkuvõtteid koos esildistega nii protokolli 
nr 2 kui ka protokolli nr 1 alusel, hõlbustades seadusandjate tööd.
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6. VÕRGUSTIKUD JA TEABEVAHETUS
6.1 Parlamentidevaheline ELi teabevahetussüsteem (IPEX)

Parlamentidevaheline ELi teabevahetussüsteem (IPEX) toetab parlamentidevahelist koostööd, 
pakkudes platvormi ja võrgustikku ELiga seotud teabe elektrooniliseks vahetamiseks ELi parlamentide 
vahel. IPEX loodi ELi liikmesriikide parlamentide algatusena ja töötati välja Euroopa Parlamendi 
tehnilisel toel. Praegu kasutab IPEXit oma igapäevases töös 27 riigi parlamendi 39 parlamendikoda 
ja Euroopa Parlament. IPEXit täiustatakse pidevalt, et see vastaks kasutajate muutuvatele vajadustele. 
Lõppeesmärk on muuta IPEX parlamentidevahelise tegevuse ühtseks kontaktpunktiks.

IPEXit on nimetatud nii vahendiks, platvormiks kui ka võrgustikuks. Need kolm määratlust annavad 
tunnistust vahendi arengust. Vahendist võrgustikuks arenemise protsess on olnud aeglane, kuid on 
nüüd saavutamas oma eesmärki.

Uus IPEXi platvorm loodi ja võeti kasutusele 2021. aastal. See oli aasta peamine eesmärk direktoraadi 
institutsioonidevahelise koostöö üksuse jaoks, kolleegide jaoks Euroopa Parlamendi tehnoloogiliste 
uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadist, kes uue veebisaidi välja töötasid, IPEXi eesistujate ning 
kõigi IPEXi sidusrühmade jaoks üldiselt. Algselt 2021. aasta esimeseks pooleks Soome parlamendi 
eesistumise ajal kavandatud uue IPEXi platvormi kasutuselevõtt lükkus mitu kuud edasi. Arendusaega 
mõjutas COVID-19 pandeemiaga seotud töösurve. IPEXi 3. versioon (v3) sai IPEXi juhatuselt rohelise 
tule alles 2021. aasta juulis Saksamaa eesistumise ajal. Uus IPEXi veebisait avati ametlikult 28. oktoobril 
Berliinis Saksamaa Liidunõukogu korraldatud IPEXi kontaktisikute kohtumise ajal.

IPEXi töörühmad pühendasid suure osa oma ajast veebisaidi loomisele. Sisu töörühm kirjeldas 
IPEX v3 uusi rubriike IPEXi kontaktisikutele mõeldud juhendis ja lisas selgitavaid tekste, et muuta 
veebisait kasutajasõbralikumaks. Õppe töörühm koostas õppematerjalid, mida kasutati seminaride 
käigus uue veebisaidi tutvustamiseks IPEXi kontaktisikutele. Kontaktisikutele pakuti ka veebipõhiseid 
koolitusi IPEXi teabeametniku poolt. Reklaami ja sotsiaalmeedia töörühm valmistas ette uued 
reklaammaterjalid, sealhulgas IPEXi brošüüri, videod ning Twitteri kampaania, et reklaamida IPEX v3 
loomist. 

Nii eesistujariik Soome kui ka eesistujariik Saksamaa pühendusid täielikult uue platvormi edukale 
kasutuselevõtmisele. Lisaks püüdis kumbki eesistujariik pidevalt välja töötada uusi sisemise 
teabevahetuse ja suhtluse vorminguid (IPEX NOW foorum ja ettepanek juhtiva töörühma 
moodustamiseks, mille ülesandeks on jälgida võimalikke tehnilisi probleeme ning parandada neid 
kooskõlas IPEXi digistrateegia põhimõtete ja IPEXi juhistega). Need uued vormingud sisearutelude 
jaoks aitavad tuvastada parimad võimalikud viisid võrgustiku konsolideerimiseks ajal, mil füüsilised 
kohtumised on osutunud äärmiselt raskeks, kui mitte võimatuks. Samuti peaksid nad toetama uusi 
raamistikke aruteludeks IPEXi juhtimisstruktuurides selle, kuidas oluliselt täiustatud võimekusega 
uus platvorm toimima peaks, ja muude asjaomaste küsimuste üle. 

IPEX v3 üks peamisi uuendusi võimaldab parlamentidel laadida üles uut tüüpi dokumente, mis 
ei pruugi olla seotud subsidiaarsuse parameetriga (põhjendatud arvamused või seisukohad 
mitteametliku poliitilise dialoogi raames). Need nn omaalgatuslikud dokumendid on mõeldud 
parlamentidevahelise koostöö ergutamiseks valdkondades nagu:



40

• mitmeaastane finantsraamistik; 

• ELi rahvusvahelised lepingud; 

• Euroopa Komisjoni tööprogramm; 

• parlamentide seisukohad Euroopa tuleviku konverentsi tööga seoses.

Nende uute tekstide üleslaadimise võimalus on otseselt seotud Euroopa Parlamendi ühe prioriteediga 
parlamentidevahelise koostöö korral: tihedama kooskõlastamise edendamine parlamentide seas ja 
Euroopa Parlamendiga parlamentaarse diplomaatia raames ning parlamentide rolli suurendamine 
ELi põhiväärtuste edendamisel välistegevuse kaudu.

Eelmisel aastal pühendas meie direktoraadi institutsioonidevahelise koostöö üksus suurema osa 
oma energiast IPEXi demokraatia tugivõrgustiku rubriigi loomisele, mis oli alanud 2020. aasta lõpus. 
See õnnestus saavutada üksnes tänu kogu direktoraadi, tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste 
peadirektoraadi, liidu välispoliitika peadirektoraadi, IPEXi eesistujariikide, IPEXi juhatuse liikmete, 
teabeametniku ja kogu IPEXi võrgustiku pidevale ning vastastikusele toetusele. Demokraatia 
tugivõrgustiku rubriik märgib uute ja täiustatud koostöövormide algust riikide parlamentidega, 
mis on üks 2022.–2024. aasta strateegilistest eesmärkidest, mida rahastavad ühiselt presidentuuri 
peadirektoraat ja liidu välispoliitika peadirektoraat ning mida viib ellu riikide parlamentidega 
suhtlemise direktoraat tihedas koostöös liidu välispoliitika peadirektoraadi vastutavate teenistustega15.

IPEXis on praegu avaldatud üle 105 000 lehekülje, mille on välja andnud liikmesriikide parlamendid 
ja ELi institutsioonid. Ligi 89 000 liikmesriikide parlamentide koostatud dokumenti sisaldavad 
kontrolliga seotud teavet ja on ühendatud ligikaudu 16 618 toimikuga.

2021. aastal külastas IPEXi veebisaiti 300 732 inimest. Vaatamisi oli 21 838 014 ja failivõtte 30 217 
045. 2021. aasta juulis toimunud üleminek IPEXi 3. versioonile ja muudatused süsteemi toimimise 
viisis avaldasid olulist mõju registreeritud külastuste arvule, mis võib selgitada, miks need arvud 
varasemate aastate omadele alla jäävad.

Uus veebisait pakub võimalust IPEXi avamiseks välismaailmale veelgi suuremal määral. Eesistujariik 
Saksamaa süvendas väga innukalt teabevahetust teadlastega, kes kasutavad IPEXi andmebaasi 
teaduslikel eesmärkidel. IPEXi veebisait pakub suurepäraseid võimalusi ELi parlamentaarse tegevuse, 
sealhulgas parlamentidevahelise töö uurimiseks.

Peamised suundumused 2021. aastal

• PEXi platvormi 3. versiooni loomine.

• (Jooksva) tööprogrammi heakskiitmine järgmiseks kolmeks tegevusaastaks.

• Demokraatia tugivõrgustiku rubriigi avaldamine.

15 Vt DG EXPO koostööd käsitlev märkus.
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6.2 Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikesku

Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskust juhivad ühiselt Euroopa Parlament ja Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ning selle liikmeteks on 54 riigi 66 parlamendikoda (39 
Euroopa Liidust) ja ELi institutsioonid. Ligi 120 kontaktisikut ja asekontaktisikut esindavad võrgustikus 
oma parlamenti ning osalevad Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse põhieesmärkide 
saavutamises: teabevahetuse ja heade tavade edendamine ühist huvi pakkuvates küsimustes. 
Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus edendab koostööd liikmeskodade vahel, 
algatades võrdluspäringuid ja korraldades seminare.

COVID-19 avaldas Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse võrgustiku töövoole 2021. 
aastal jätkuvalt sügavat mõju. Selle mõju parlamendi töö korraldamisele olid jätkuvalt väga suur 
ja saadeti arvukalt päringuid selle tuvastamiseks, kuidas teised parlamendid sellises olukorras 
tegutsevad (vt ka VI lisa). 

Kõigele vaatamata, võttes arvesse epidemioloogilist olukorda eelmisel aastal ja asjaolu, et 
rahvusvaheliste ürituste korraldamine füüsilise osavõtuga oli endiselt võimatu, jätkas Euroopa 
Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse võrgustik oma kogemuste lihvimist virtuaalsete 
seminaride ning kohustuslike kohtumiste korraldamisel. Ehkki teabe ja heade tavade vahetamise 
edendamiseks loodud võrgustiku korral üliolulist füüsilist suhtlust ei olnud võimalik tagada, võimaldas 
kaugvormi lahendus korraldada palju rohkem kohtumisi ja lubas osaleda paljudel kolleegidel riikide 
parlamentidest, kes vastasel juhul poleks reisida saanud.

i. Võrdluspäringud

2021. aastal esitasid Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse liikmesparlamendid 
võrgustikule 356 võrdluspäringut, mille tulemusel saadi 8928 vastust: see on pisut rohkem kui 2020. 
aastal (326 päringut ja 8475 vastust).

Teabepäringud hõlmasid paljusid valdkondi, iseäranis oluliseks peeti töökorralduse ja parlamendi 
haldusega seotud teemasid ning sotsiaal- ja tervishoiuküsimusi.

Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat toetas ka Euroopa Parlamendi teenistusi, aidates 
edastada nende päringuid Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse võrgustikule. 
Euroopa Parlament esitas Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse võrgustikule 
2021. aastal kokku 14 päringut. See on pisut rohkem kui 2020. aastal, mil Euroopa Parlament 
esitas 12 päringut. Euroopa Parlament vastas 89 korral teiste Euroopa Parlamendiuuringute ja 
Dokumendikeskuse võrgustikus osalevate riikide parlamentide päringutele, mis on rohkem kui 2020. 
aastal (81 vastust) ning tunduvalt rohkem kui 2019. aastal (29 vastust) ja 2018. aastal (31 vastust).
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ii. Lõplikud kokkuvõtted

Lõplikud kokkuvõtted on parim viis Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse päringute 
ning vastuste tohutu arvu ja kasulikkuse esiletõstmiseks. Juba aastaid on arutatud uusi viise, kuidas 
ergutada lõplike kokkuvõtete koostamist. Sellega seoses läks Euroopa Parlamendi IT-teenistuste 
toel 2020. aasta oktoobris käiku Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse veebisaidi 
uus versioon, mille eesmärk oli muuta kontaktisikute esipaneeli, et kutsuda neid üles esitama oma 
lõplik kokkuvõte, ning muuta Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse veebisaidile 
üleslaetud kokkuvõtted nähtavaks. Selle arutelu tulemusel suurenes Euroopa Parlamendiuuringute 
ja Dokumendikeskuse lõplike kokkuvõtete määr 2020. aastal märkimisväärselt – 41% päringutega 
kaasnes vastuste analüüsi avaldamine (2019. aastal 16% ja 2018. aastal 11,3%). Kahjuks langes see 
näitaja 2021. aastal jälle (21%).

356 ECPRD REQUESTS LAUNCHED IN 2021
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy
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iii. Korralised kohtumised

Täitevkomitee koosolekud korraldati 18. märtsil, 1. juulil ja 23. septembril Euroopa Parlamendist. 
Kohtumiste peamine eesmärk oli valmistada ette iga-aastane konverents. Täitevkomitee algatas ka 
arutelu Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse värskendatud suuniste üle päringute 
tegemiseks.

Võttes arvesse koosolekute korraldamise ja reisimise piiranguid, mis COVID-19 tõttu veel mitmes 
parlamendis kehtisid, ning kõigi osalejate turvalisuse esikohale seadmiseks toimus Euroopa 
Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse kontaktisikute aastakonverents taas kaugosaluse 
teel ning seda võõrustas Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoda Londonis 18. novembril 2021. 
Päevakorrapunktid hõlmasid Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse päringute 
ajakohastatud juhiste esitlust täitevkomitee poolt; koostööd Euroopa Parlamendiuuringute ja 
Dokumendikeskuse ning Parlamentidevahelise Liidu andmeprogrammi Parline vahel; ettekandeid 
Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse koordinaatoritelt möödunud ja tulevaste 
seminaride kohta ning uue Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse veebisaidi 
täiustuste esitlust. Lisaks valiti täitevkomiteesse neli uut liiget.

iv. Seminarid

COVID-19 pandeemia mõjutas taaskord Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse 
seminaride korraldamist. Seminarid pakuvad tähtsat võimalust osalemiseks äärmiselt tulemuslikus 
teabe ja heade tavade vahetamises. Enne 2020. aastat toimusid kõik seminarid füüsilise osavõtuga ja 
neid korraldasid riikide parlamendid, kes tundsid huvi arutletavate teemade vastu. Alates COVID-19 
puhkemisest on aga kõik kohtumised peetud kaugosaluse teel.

Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse raamatukogude, uuringuteenistuste ja arhiivide 
valdkonna iga-aastane seminar, mis korraldati koostöös Euroopa Parlamendi uuringuteenuste ja 
riikide parlamentidega suhtlemise direktoraadiga, toimus 1.–3. juunil 2021 veebiüritusena teemal 
„Parlamendi uuringuteenistused ja raamatukogud: lootuse ja ülemineku aasta“. Veebiseminaril osales 
90 inimest 30 parlamendikojast ja rahvusvahelisest organisatsioonist ning see pakkus võimalust 
vahetada teavet, mis puudutas koroonaviiruse pikaajalisi mõjusid töömeetoditele ja parlamentide 
raamatukogude reageerimist kriisile.

Seminaril esinesid Euroopa Parlamendi asepresident Rainer Wieland ja Euroopa Parlamendi 
peasekretär Klaus Welle, kes väljendasid arvamust selle kohta, kuidas Euroopa Parlament on 
pandeemia ajal töötamist jätkanud. 

Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse sekretariaat osales ka kaheksa muu Euroopa 
Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse veebiseminari korraldamises (vt VI lisa C osa).

Peamised suundumused 2021. aastal

• Tõhustatud koostöö Euroopa Parlamendi majanduse juhtimise tugiüksuse ning Euroopa 
Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse majandus- ja eelarvevaldkonna ning Euroopa 
Parlamendi uuringuteenuste ja Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse 
raamatukogude, uuringuteenistuste ning arhiivide vahel ühist huvi ja uurimisvõimalusi 
pakkuvates valdkondades.

• Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse aastakonverentsil võeti vastu 
ajakohastatud Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse juhised võrdluspäringute 
tegemiseks. 

• Suurenes veebiseminaridel osalejate hulk.
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6.3 Nõukogu eesistujariigi parlamendi toetamise programm
Euroopa Parlament on pidevalt edendanud tihedat koostööd oma administratsiooni ja liikmesriikide 
parlamentide administratsioonide vahel, eelkõige ELi nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme 
ettevalmistavas etapis. Euroopa Parlament pakub iga tulevase eesistujariigi parlamendile võimalust 
osaleda Brüsselis töötajatele korraldatavas programmis, et valmistada ette tegevust eesistujariigi 
parlamentaarse mõõtme kontekstis. Euroopa Parlament saab pakkuda eesistujariigi parlamendile 
tema konkreetsetele nõudmistele, vajadustele ja prioriteetidele vastavat toetusprogrammi. Algatus 
annab võimaluse moodustada võrgustikke ja luua füüsilisi kontakte kõigi asjaosalistega ning 
võimaldab edastada tõhusalt teavet ja eksperditeadmisi, millega aidatakse kaasa edasisele tööle ja 
tagatakse järjepidevus. Euroopa Parlament võib osaleda koos asjaomase liikmesriigi parlamendiga 
programmi kulude katmises.

Viimastel aastatel on mitu ELi liikmesriiki olnud esimest korda ELi nõukogu eesistuja rollis. Nende 
riikide parlamendid olid eriti huvitatud Euroopa Parlamendi korraldatavast eesistujariigi parlamendi 
toetamise programmist. Veelgi enam, kuna see osutus niivõrd kasulikuks vahendiks eesistujariikide 
ettevalmistusetapi vältel ja pidades silmas parlamentidevahelise koostöö pidevat arengut, 
otsustas riikide parlamentidega suhete direktoraat laiendada programmi kõikidele tulevastele 
eesistujariikidele. Viimastel aastatel on ELi nõukogu eesistujariigid pööranud erilist tähelepanu 
parlamentaarsele mõõtmele ja panustanud sellesse rohkem, et suurendada oma eesistumise ajal 
toimuvate ürituste, kohtumiste ja algatuste arvu võrreldes kümne aasta taguse ajaga. 

Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat püüdis kohandada eesistujariigi parlamendi toetamise 
programmi eriolukorrale, kus reisimist ja füüsilisi kohtumisi 2021. aastal piirati, ning pakkus tulevastele 
eesistujariikidele Sloveeniale ja Prantsusmaale virtuaalseid külastusi. 

Sloveenia parlamendi ametnikele, kellest enamik asus Ljubljanas, mõeldud programm põhines 
pigem kaugkohtumiste sarjal kui tavapärasel Brüsseli külastusel. 2021. aasta märtsis ja aprillis 
toimus viis kohtumist. Need hõlmasid mõttevahetusi paljude kolleegidega Euroopa Parlamendi 
sekretariaadist, kes jagasid oma kogemusi erinevate ürituste ja tegevuste korraldamisel: esimeeste 
konverentsi külaskäik eesistujariigi pealinna, stabiilsust ning majanduse koordineerimist ja juhtimist 
käsitlev parlamentidevaheline konverents; COSACi kohtumised; ÜVJP/ÜJKP konverents; Europoli 
parlamentaarse ühiskontrolli töörühm ja Eurojusti käsitlev parlamentidevaheline komisjonide 
kohtumine.

Nende kohtumiste eesmärk oli vajalike kontaktide sisseseadmine eesistujariigi ametnike ja Euroopa 
Parlamendi töötajate vahel ning võimaluse andmine algseks teabevahetuseks menetluste, teemade 
ning päevakordade kohta seoses eelseisvate ürituste ja tegevustega.

Prantsusmaa Rahvuskogu ja Senat soovisid innukalt suhelda ja õppida Euroopa Parlamendi 
teenistuste kogemustest kaug- ja hübriidkohtumiste korraldamise alal, eriti juhtudel, kus kaasatud 
on palju ühendusi, osalejaid ning keeli. Samas ei õnnestunud Prantsusmaa presidendivalimistega 
seotud piirangute tõttu leida sobivat kuupäeva eesistujariigi parlamendi toetamise programmi 
koostamiseks Prantsusmaa parlamendiga ning aega jäi vaid tehniliste küsimuste vahetamiseks.

Peamised suundumused 2021. aastal

• 2021. aasta esimesel poolaastal töötati välja täielikult veebipõhine eesistujariigi parlamendi 
toetamise programm, mida pakuti Sloveenia parlamendile, et valmistada parlament ette 
eesistumiseks 2021. aasta teisel poolaastal.

• Prantsusmaa Rahvuskogu ja Senati ametnikud soovisid iseäranis innukalt suhelda ja õppida 
Euroopa Parlamendi kogemustest mitmekeelsete kohtumiste korraldamisel kaugvormis, 
rohkete osalejate ning rohkete töökeeltega.
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6.4 ELi liikmesriikide parlamentide esindajate võrgustik Brüsselis
Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat võtab Euroopa Parlamendis vastu ELi liikmesriikide 
parlamentide või parlamendikodade haldusvaldkonna esindajaid. Et tugevdada parlamentidevahelist 
koostööd, on Euroopa Parlament alates 1991. aastast pakkunud nendele esindajatele taotluse korral 
oma Brüsseli ja Strasbourgi hoonetes tasuta ruume ja majasiseseid teenuseid. 

ELi riikide parlamendid saadavad riigiametnikke Brüsselisse, et hõlbustada suhteid ELiga. Praegu 
töötab Euroopa Parlamendi hoonete 43 bürooruumis 55 töötajat ELi 27 liikmesriigi parlamendist16. 
Need esindajad on liikmesriikide ametnikud, kes vastutavad lisaks haldusülesannetele vastastikuse 
teabevahetuse eest (kahesuunaline infovoog Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide parlamentide 
vahel), mis on ELi tegevuse jaoks väga tähtis.

Esindajad töötavad samas hoones, kus asub direktoraat. See tekitab koostoimet ja lihtsustab 
teabevahetust. Direktoraat ja esindajad, nagu ka enamik Euroopa Parlamendi administratsioonist, 
läksid 2020. aastal koroonaviiruse pandeemia tõttu valdavalt üle kaugtööle, järgides Euroopa 
Parlamendi presidendi ja peasekretäri juhiseid. See jätkus 2021. aastal

Liikmesriikide parlamentide esindajate nimekiri on kättesaadav aadressil:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

Peamised suundumused/probleemid 2021. aastal

• COVID-19 pandeemia tõttu valitseva kaugtöö süsteemi jätkumine.

6.5 Parlamenditöötajate seminarid

Euroopa Parlament kinnitas oma 2018. aasta resolutsioonis liikmesriikide parlamente käsitlevate 
aluslepingu sätete rakendamise kohta17: „parem suhtlus ja suurem teabevahetus Euroopa Parlamendi 
ja liikmesriikide parlamentide liikmete ning ka liikmesriikide parlamentide ametnike vahel võib aidata 
parandada kontrolli Euroopa tasandi arutelu üle siseriiklikul tasandil ning seega edendada tõelist 
euroopalikku parlamentaarset ja poliitilist kultuuri“. 2019. aastal korraldas riikide parlamentidega 
suhtlemise direktoraat ELi liikmesriikide parlamentide ja parlamendikodade töötajatele mitu 
seminari. Seminaride eesmärk oli tuua kokku riikide parlamentide ja EP töötajad, et tutvustada ja 
arutada asjakohaseid Euroopa teemasid, õppida üksteiselt ja vahetada parimaid tavasid.

Lisaks parlamentidevahelisele poliitilisele koostööle oli viimastel aastatel oluline uuendus 
parlamenditöötajate seminaride korraldamine, et hõlbustada tehnilisi arutelusid töötajate tasandil. 
Seminarid on oluline platvorm, mille kaudu saavad parlamentide administratsioonid korraldada 
põhjalikumaid ja sihipärasemaid arutelusid ühist huvi pakkuvates valdkondades. Need moodustavad 
dünaamilise osa nii Euroopa Parlamendi kui ka ELi liikmesriikide parlamentide tööst. 

Majanduse juhtimise tugiüksus jätkas veebiseminaride korraldamist töötajatele värskeima teabe 
jagamise puhul Euroopa poolaasta kohta, sealhulgas uute majandusprioriteetide ning koostöö 
tugevdamise ja Euroopa poolaasta tsükli parema mõistmise kohta teadmiste jagamise ja parimate 
tavade vahetamise kaudu. 2021. aastal korraldati kuus sellist seminari.

Peamised suundumused 2021. aastal 

• Töötajatele mõeldud veebiseminaride korraldamise jätkamine majanduse juhtimise 
valdkonnas COVID-19 pandeemiaga kaasnevate probleemide kiuste.

16 Olukord 17. jaanuari 2022. aasta seisuga, sealhulgas COSACi sekretariaat ja IPEXi teabeametnik.

17 Euroopa Parlamendi 19. aprilli 2018. aasta resolutsioon aluslepingute nende sätete rakendamise kohta, mis käsitlevad 
tõhustatud koostööd (ELT C 390, 18.11.2019, lk 121).

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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7. VAHENDID JA TUGITEGEVUS
7.1 Kaugkoosolekute ja videokonverentside korraldamine
Juba enne COVID-19 pandeemiat kasutas Euroopa Parlament parlamentidevahelise koostöö 
hõlbustamiseks videokonverentse. Euroopa Parlamendil on pikka aega olnud tehnilised lahendused, 
mis võimaldavad videokonverentside väga head pildi- ja helikvaliteeti ning suulist tõlget mitmesse 
keelde. Samas peeti enne 2020. aastat videokonverentse siiski vähe. Tervishoiukriisi alguses 2020. 
aastal tuli töö- ja koostööviise kohandada ja täiustada ning parlament tegi kaugkoosolekute 
korraldamisel tohutu digitaalse ja tehnilise hüppe. Nende laialdane kasutamine jätkus ühes 
tervishoiukriisi jätkumisega 2021. aastal.

Euroopa Parlament on oma 27 eri riigist pärit parlamendiliikmete koosseisu tõttu pikka aega 
olnud teadlik videokonverentside pidamise eelistest: see võimaldab tihendada parlamendiliikmete 
omavahelisi korrapäraseid kontakte ning vähendada samal ajal reisimiseks kuluvat aega, kulusid 
ja CO2 jalajälge. Kokkuvõttes on videokonverentside pidamine kulutõhus ja keskkonnasõbralik 
koosolekute korraldamise võimalus, seega investeeriti selle toetamisse piisavalt vahendeid. Lisaks 
tehti 2020. ja 2021. aastal digitaaltehnoloogia vallas märkimisväärseid edusamme.

Epidemioloogiline olukord ei paranenud 2021. aastal piisavalt, et võimaldada reiside üldist 
taasalustamist või suurte kohtumiste korraldamist füüsilise osavõtuga. Kõigele vaatamata näis, et 
parlamentidevaheline koostöö ei saanud ülemäära tugevat lööki, vähemalt korraldatud kohtumiste 
ja tegevusvaldkondade arvu puhul. Enamik parlamente võttis kasutusele sobivad tehnilised 
lahendused kaugkohtumiste toetamiseks, millest sai parlamentidevahelise suhtluse ja koostöö 
põhiline kanal. 

Kaugarutelud ja hübriidkohtumised said sisuliselt normiks, ehkki nii riikide parlamentide kui ka Euroopa 
Parlamendi liikmed on igatsenud interaktiivsemate näost-näkku mõttevahetuste ning füüsilise 
kontakti järele. Kaugkoosolekud on osutunud eriti tõhusaks mitteametlike infotundide, erakorraliste 
kohtumiste ja kindlateemaliste mõttevahetuste korraldamiseks kõrgetasemeliste esinejatega. 
Sellega seoses väärib mainimist, et 2021. aasta mais eesistujariigi Saksamaa poolt kaugosalusega 
korraldatud ELi esimeeste konverentsil võeti vastu dokument „Enhanced interparliamentary 
cooperation through modern technology“ (Parlamentidevaheline tõhustatud koostöö nüüdisaegse 
tehnoloogia abil) ja arutati, kuidas digitaliseerimine mõjutab esindusdemokraatiat. 

Sarnaselt pandeemia algusele jätkas Euroopa Parlament 2021. aastal mitmekeelsete kohtumiste 
platvormi kasutamist koos suulise tõlkega komisjonide kohtumistel ja parlamentidevahelistel 
konverentsidel. 

Peamised suundumused 2021. aastal 

• Sarnaselt eelmisele aastale olid videokonverentsidena peetavad kaugkohtumised 2021. 
aastal põhiliseks parlamentidevahelise suhtluse kanaliks. Need varieerusid mitteametlikest 
kahepoolsetest videokonverentsidest keerukate kõrgetasemeliste konverentsideni, kus oli 
palju osalejaid. Kaug- või hübriidkohtumised said normiks.

• Riikide ja Euroopa Parlamendi liikmete ning kõrgetasemeliste esinejate osavõtt 
kaugkohtumistest oli endiselt kõrge, kusjuures esinejad näisid olevat hõlpsamini kättesaadavad 
kaugkohtumisteks kui füüsilise osavõtuga arvamuste vahetusteks. 

• Euroopa Parlament jätkas oma tehnilise võimekuse tõstmist kaugkohtumiste pidamise alal.
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7.2 CONNECT – riikide parlamentide esitatud dokumente sisaldav 
Euroopa Parlamendi andmebaas

Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat pakub EP liikmetele (eelkõige raportööridele ja 
arvamuse koostajatele) ning Euroopa Parlamendi poliitilistele organitele ja teenistustele kogu 
õigusloometsükli jooksul erialast teavet esildiste kohta, mille liikmesriikide parlamendid on esitanud 
protokollide nr 1 ja 2 alusel. Selleks haldab direktoraat andmebaasi CONNECT (https://www.europarl.
europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome), mis sisaldab kõiki alates Lissaboni lepingu 
jõustumisest liikmesriikide parlamentidelt protokollide nr 1 ja 2 alusel saadud dokumente. Varajase 
hoiatamise süsteemiga seotud põhjendatud arvamused on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes 
keeltes.

Alates 2017. aastast on andmebaasiga CONNECT võimalik tutvuda direktoraadi veebisaidil. Kogu 
CONNECTis leiduv teave, sealhulgas põhjendatud arvamused ja liikmesriikide parlamentide 
seisukohavõtud, on konkreetsete menetluste järgi vahetult kättesaadav rakenduses e-Committee 
(e-komisjon, liidu sisepoliitika peadirektoraadi ja liidu välispoliitika peadirektoraadi ühine töökeskkond). 
See ei puuduta ainult põhjendatud arvamusi, vaid ka kõiki ELi liikmesriikide parlamentidelt saadud 
seisukohavõtte. 

CONNECT võimaldab raportööridel ja arvamuse koostajatel, parlamendiliikmetel, assistentidel 
ja komisjonide sekretariaatide töötajatel ning ka kõigil parlamendivälistel sidusrühmadel saada 
ajakohase ja täieliku ülevaate kõigist liikmesriikide parlamentidelt saadud esildistest seadusandliku 
menetluse mis tahes etapis. 2021. aastal saadi kokku 345 esildist: 123 (36%) esitati protokolli nr 2 
kohase subsidiaarsuse kontrolli raames ja 222 (64%) mitteametliku poliitilise dialoogi raames.

1. jaanuaril 2022 oli andmebaasis CONNECT 6347 ELi liikmesriikide parlamentidelt saadud esildist 
(põhjendatud arvamused ja seisukohavõtud). 3681 (58%) esitati protokolli nr 2 kohase subsidiaarsuse 
kontrolli raames ja 2666 (42%) mitteametliku poliitilise dialoogi raames. 

Peamised suundumused 2021. aastal

• Andmebaasi CONNECT uuendati, et see ühilduks esildiste automaatse vastuvõtmisega uue 
riikide parlamentide esildiste tööriistaplatvormi kaudu.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome
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7.3 Sama valdkonna parlamendikomisjonide andmebaas (CorCom)

Sama valdkonna parlamendikomisjonide andmebaas (CorCom) on teabeallikas Euroopa 
Parlamendi komisjonidele vastavate liikmesriikide parlamentide komisjonide kohta. Samuti saab 
andmebaasist teavet ELi liikmesriikide parlamentide ja EP komisjonide sekretariaatide kohta. 
Andmebaasi kantud teave pärineb ELi liikmesriikide parlamentide alalistelt esindajatelt Brüsselis.

CorCom on kasulik tööriist sidemete loomiseks Euroopa Parlamendi komisjonide ja riikide 
parlamentide vastavate komisjonide vahel. See võimaldab ka komisjonide esimehe ja sekretariaadi 
tuvastamist, mis on alati iseäranis kasulik Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelise 
koostöö tõhustamiseks

Pärast seda, kui 2009. aasta mais võeti vastu resolutsioon Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide 
vaheliste suhete arendamise kohta18 (raportöör: Elmar Brok), muudeti vastavalt Euroopa Parlamendi 
kodukorda ja nüüd on selles kirjas, et „võib alustada dialoogi otse liikmesriikide parlamentidega 
komisjonide tasandil selleks eraldatud eelarveassigneeringute piires. See võib hõlmata 
seadusandlikule tegevusele eelnevat ja järgnevat koostööd sobivas vormis“ (kodukorra artikli 150 
lõige 3).

Rakendust CorCom täiustatakse ja uuendatakse pidevalt, et see vastaks kasutajate muutuvatele 
vajadustele. Paari viimase aasta jooksul on see teisendatud veebipõhiseks rakenduseks19, mis on 
varasemast palju kasutajasõbralikum ja hõlmab mitmesuguseid uusi funktsioone. 2021. aastal sai 
rakendus 4612 külastust 264 kasutajalt ja selle veebilehtedel oli 187 059 individuaalset failivõttu.

18 Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide suhete arendamise 
kohta vastavalt Lissaboni lepingule (ELT C 212E, 5.8.2010, lk 94).

19 CorCom on ette nähtud ainult sisekasutuseks. See on kättesaadav Euroopa Parlamendi intranetis.
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7.4 Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraadi väljaanded

Riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat avaldab arvukalt väljaandeid. 

Üks neist kannab nime Spotlight on Parliaments in Europe (Tähelepanu keskmes olevad Euroopa 
parlamendid), see pakub kokkuvõtlikku teavet teatud päevakajaliste küsimuste kohta ja seda 
levitatakse parlamentide vahel Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse võrgustikus.

Väljaandes Weekly Agenda (Nädalakava) antakse teavet liikmesriikide parlamentide tegevuse kohta, 
et suurendada arvukate parlamentidevaheliste tegevusvaldkondade läbipaistvust ja nähtavust. 

Väljaanne State of Play Note (Ülevaade olukorrast) teavitab riikide parlamentidelt saadud esildistest.

Spotlight on Parliaments in Europe pakub kokkuvõtlikku teavet teatud päevakajaliste küsimuste 
kohta ja seda levitatakse parlamentide vahel Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse 
võrgustikus.

2021. aastal valmistas direktoraat ette viis teemat: 

• Spotlight nr 33 – veebruar 2021 – COVID-19 pandeemiaga seotud meetmete olukord 
parlamentides;

• Spotlight nr 34 – märts 2021 – Seadusandluse soomõjude hindamine;

• Spotlight nr 35 – juuli 2021 – Erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine;

• Spotlight nr 36 – september 2021 – Täiskogu istungite korraldamine;

• Spotlight nr 37 – detsember 2021 – Valitsuse kohustus anda piisavat teavet seaduseelnõude 
kohta.

Väljaanded on kättesaadavad direktoraadi veebisaidil (http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/
en/home/publications.html). 

Nädalakava Weekly Agenda saadetakse reedeti e-posti teel kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele 
ja Euroopa Parlamendi teenistustele. 2021. aastal saadeti välja 41 nädalakava. Väljaandes 
kajastatakse järgmise kahe nädala parlamentidevahelisi üritusi, nagu kahepoolsed külastused, 
parlamentidevahelised konverentsid ja parlamentidevahelised komisjonide kohtumised. Märgitakse 
ära ürituse kuupäev, toimumiskoht ja seotud EP teenistused. 

Direktoraat koostab iga kuu ülevaate State of Play Note riikide parlamentide põhjendatud arvamuste 
ja seisukohavõttude kohta (vt punkt 5.1.3).

Samuti haldab direktoraat veebisaiti, mis pakub teavet tema tulevase tegevuse ja väljaannete kohta.

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications.html
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8. RIIKIDE PARLAMENTIDEGA SUHTLEMISE 
DIREKTORAAT

Suurtele lootustele vaatamata ei taastunud 2021. aastal tavapärane elu. Sarnaselt 2020. aastale 
oli tegu keeruka aastaga, ehkki paljuski erinevatel põhjustel. Riikide parlamentidega suhtlemise 
direktoraat püüdis tagada oma tegevuse järjepidevust, et pakkuda Euroopa Parlamendi liikmetele 
ja oma erinevatele partneritele kvaliteetset tuge, jätkata institutsioonidevahelist koostööd ja 
õigusloomealast dialoogi ELi riikide parlamentidega ning olla abiks paljude parlamentidevaheliste 
ürituste läbiviimisel.

Direktoraat toetab parlamentidevahelist tegevust, aitab kaasa aluslepingu parlamentidevahelist 
koostööd käsitlevate sätete rakendamisele ja toimib ELi liikmesriikide parlamentide teabekeskusena. 
Direktoraat esindab Euroopa Parlamenti parlamentidevahelise koostöö haldusvõrgustikes. 
Direktoraat suhtleb ametnikega, kes esindavad ELi liikmesriikide parlamente Brüsselis, ja hoiab 
tihedaid sidemeid nende administratsioonidega.

Direktoraat on jätkuva toetuse eest tänulik peasekretärile ja asepeasekretärile ning kõigile Euroopa 
Parlamendi peadirektoraatide teenistustele, kellega ta teeb koostööd. .

Direktor: Katrin Ruhrmann

Direktoraat koosneb kahest üksusest:

Õigusloomealase dialoogi üksus

Õigusloomealase dialoogi üksuse vastutusalasse kuulub eelkõige poliitiline ja õigusloomealane 
dialoog liikmesriikide parlamentidega. Üksus kavandab, koordineerib ja korraldab parlamentidevahelisi 
kohtumisi komisjonide tasandil, sealhulgas parlamentidevahelised komisjonide kohtumised, Euroopa 
parlamentaarne nädal ja Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolekud. Samuti tagab 
ta subsidiaarsuse kontrolli järelevalve ning koos raportööride ja komisjonidega järelmeetmete 
võtmise seoses subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 
2 rakendamisega. Üksus korraldab ka temaatilisi seminare, mis toovad kokku Euroopa Parlamendi ja 
riikide parlamentide administratsioonid, ning vastutab andmebaaside CONNECT ja CorCom eest.

Üksuse juhataja: Jesús Gómez

Institutsioonidevahelise koostöö üksus

Institutsioonidevahelise koostöö üksuse vastutusalad hõlmavad mitmepoolset reguleeritud 
koostööd, st ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsi, ELi parlamentide peasekretäride 
kohtumisi ja COSACit. Samuti tegeleb üksus võrgustikega, eelkõige IPEXi ja ECPRDga, ning ka 
välispoliitika peadirektoraadiga tehtava koostöö ja eesistujariigi parlamendi toetusprogrammide 
koordineerimisega ning suutlikkuse suurendamise külastustega.

Üksuse juhataja: Anne Louise MCLAUCHLAN

See aruanne ja lisateave Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide parlamentide vaheliste suhete 
kohta on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil: 

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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I LISA – COSACi 2021. aasta kohtumiste teemad ja peaesinejad

COSACi üritus Koht, kuupäev Teemad Euroopa Parlamendi 
peaesinejad/osalejad

COSACi esimeeste kohtumine Videokonverents, 11. 
jaanuar 2021

I – Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi 
Portugali prioriteedid

II – Euroopa Liidu taastumine ja 
vastupanuvõime

Mitteametlik arvamuste vahetus ELi-
Ühendkuningriigi suhete rakkerühma 
juhi Michel Barnieri ning Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Liidu riikide 
parlamentide Euroopa Liidu asjade 
komisjonide esimeestega

Videokonverents, 25. 
jaanuar 2021

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja 
koostööleping

Mitteametlik arvamuste vahetus 
COSACi esimeeste ja Euroopa Komisjoni 
asepresidendi Věra Jourová vahel

Videokonverents, 28. 
jaanuar 2021

Euroopa demokraatia tegevuskava

Mitteametlik arvamuste vahetus COSACi 
esimeeste ja Euroopa Parlamendi 
asepresidendi Stella Kyriakidese vahel

Videokonverents, 28. 
jaanuar 2021

Euroopa demokraatia tegevuskava

Mitteametlik arvamuste vahetus 
Euroopa Komisjoni juhtiva 
asepresidendi Valdis Dombrovskise 
ja COSACi esimeeste ning Euroopa 
Parlamendi vahel

Videokonverents, 8. 
veebruar 2021

Taaste- ja vastupidavusrahastu ning 
kaubanduspoliitika läbivaatamine

COSACi LXV täiskogu istung Videokonverents, 31. 
mai – 1. juuni 2021

I – ELi nõukogu Portugali eesistumisaeg

II – Sotsiaalne Euroopa: milline on 
kolmekordse, st majandusliku, digitaalse 
ja klimaatilise ülemineku mudel?

III – Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade 
rakendamine – riikide parlamentide roll

IV – Euroopa tuleviku konverents: 
ülevaade

Euroopa Parlamendi 
esimene asepresident 
Roberta Metsola

Euroopa Parlamendi 
liige Guy Verhofstadt

Euroopa Parlamendi 
põhiseaduskomisjoni 
esimees Antonio Tajani

COSACi esimeeste kohtumine Videokonverents, 19. 
juuli 2021

I – Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi 
Sloveenia prioriteedid

II – Küberturvalisus ELis – kriitilise 
taristu ja küberkaitse vastupanuvõime 
tugevdamine

Euroopa Parlamendi 
esimene asepresident 
Roberta Metsola

Arvamuste vahetus Euroopa 
Komisjoni Euroopa digiajastule 
vastavaks muutmise valdkonna juhtiva 
asepresidendi Margrethe Vestageri 
ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Liidu riikide parlamentide Euroopa Liidu 
asjade komisjonide esimeestega

Videokonverents, 12. 
oktoober 2021

Digiteenuste pakett (digiteenuste 
õigusakt ja digituru õigusakt), 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu, 
OECD üleilmne miinimummaks 
ettevõtetele

Arvamuste vahetus Euroopa 
energeetikavoliniku Kadri Simsoni ning 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu 
riikide parlamentide Euroopa Liidu 
asjade komisjonide esimeestega

Videokonverents, 8. 
november 2021

Energiasüsteemi ümberkujundamine

COSACi LXVI täiskogu istung Videokonverents, 
29.–30. november 
2021

I – ELi nõukogu eesistujariigi Sloveenia 
saavutused

II – Töö Lääne-Balkani riikide Euroopa 
väljavaate nimel

III – Noorte tulevikuroll ELi 
otsustusprotsessides ja kaugemalgi

IV – Euroopa tuleviku konverents

Euroopa Parlamendi 
esimene asepresident 
Roberta Metsola

Euroopa Parlamendi 
liige Guy Verhofstadt

Üksikasjalikumat teavet COSACi kohtumiste päevakordade kohta eesistujariikide kaupa leiate IPEXi 
veebisaidilt www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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II LISA – Euroopa Parlamendi korraldatud parlamentidevahelised 
komisjonide kohtumised ja parlamentidevahelised konverentsid 
Brüsselis 2021. aastal

OSALEJATE ARV

Kuupäev EP komisjon
Üritus Riikide parlamendid EP

Kohtumise liik Kohtumise nimetus Liikmed Parlamendid Kojad Liikmed

22. veebruar 
2021

majandus- ja 
rahanduskomisjon

keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjon

tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

eelarvekomisjon

Euroopa parlamentaarne 
nädal:

Täiskogu istung

Euroopa poolaastat käsitlev 
konverents – stabiilsust ning 
majanduse koordineerimist ja 
juhtimist Euroopa Liidus käsitlev 
parlamentidevaheline konverents

155 26 36 12 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

22. veebruar 
2021

majandus- ja 
rahanduskomisjon

Euroopa parlamentaarne 
nädal:

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Stabiilsust ning majanduse 
koordineerimist ja juhtimist Euroopa 
Liidus käsitlev parlamentidevaheline 
konverents

59 23 29 18 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

22. veebruar 
2021

eelarvekomisjon Euroopa parlamentaarne 
nädal:

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Stabiilsust ning majanduse 
koordineerimist ja juhtimist Euroopa 
Liidus käsitlev parlamentidevaheline 
konverents

63 21 26 12 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

22. veebruar 
2021

tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Euroopa parlamentaarne 
nädal:

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Stabiilsust ning majanduse 
koordineerimist ja juhtimist Euroopa 
Liidus käsitlev parlamentidevaheline 
konverents

41 13 17 13 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

22. veebruar 
2021

keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjon

Euroopa parlamentaarne 
nädal:

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Stabiilsust ning majanduse 
koordineerimist ja juhtimist Euroopa 
Liidus käsitlev parlamentidevaheline 
konverents

39 15 20 13 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

4. märts 
2021

naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjon

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Rahvusvaheline naistepäev:

„Me oleme tugevad: naised juhivad 
võitlust COVID 19 vastu“

61 23 31 17 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

14. juuni 
2021

kodanikuvabaduste, justiits- 
ja siseasjade komisjon / 
arengukomisjon

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Teine kõrgetasemeline Euroopa 
rände- ja varjupaigateemaline 
konverents

55 27 36 48 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

22. juuni 
2021

põhiseaduskomisjon parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Euroopa valimisseaduse reform, 
Euroopa Parlamendi uurimisõigus

38 25 34 24 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

25.–26. 
oktoober 
2021

kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjon

parlamentaarse 
ühiskontrolli töörühm.

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ameti (EUROPOL) parlamentaarse 
ühiskontrolli töörühm

73 25 30 32 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

27. 
september 
2021

BECA (vähktõvevastase 
võitluse erikomisjon)

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Läbimurre vähktõvevastases 
võitluses: liikmesriikide parlamentide 
seisukoht Euroopa vähktõvevastase 
võitluse kava kohta

39 20 25 15 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

8. november 
2021

tehisintellekti digiajastul 
käsitlev erikomisjon

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Tehisintellekt ja digitaalne kümnend 46 23 28 9 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

9. november 
2021

põhiseaduskomisjon parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Riikide parlamentide ootused 
Euroopa tuleviku konverentsile

56 21 17 9 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

teisipäev, 9. 
november 
2021

välissekkumist 
kõigisse Euroopa Liidu 
demokraatlikesse 
protsessidesse, sealhulgas 
desinformatsiooni käsitlev 
erikomisjon

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Välissekkumine kõigisse 
Euroopa Liidu demokraatlikesse 
protsessidesse, sealhulgas väärinfo

38 14 19 17 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

18. 
november 
2021

põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjon

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiliste kavade väljatöötamine 
igas liikmesriigis

54 23 30 30 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

30. 
november 
2021

naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjon

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Naistevastase vägivalla kaotamine 48 23 30 56 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

9. 
detsember 
2021

kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjon

parlamentidevaheline 
komisjonide kohtumine

Õigusriigi põhimõte 49 21 17 14 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

10. 
detsember 
2021

kodanikuvabaduste, justiits- 
ja siseasjade komisjon / 
arengukomisjon

Kõrgetasemeline 
konverents

Kolmas kõrgetasemeline Euroopa 
rände- ja varjupaigateemaline 
konverents

57 25 28 13 kohapeal + 
kaugühenduse 
kaudu

GESAMTZAHL DER TEILNEHMER 971 352
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III LISA – ELi liikmesriikide parlamentide külastused Euroopa 
Parlamenti 2021. aastal (sh direktoraadi korraldatud 
videokonverentsid)

 VISITS OF EU NATIONAL PARLIAMENTS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2021

Kuupäev(ad) Riik ja koda Külastav komisjon / muu Kellega külastaja EPs 
kohtus 

Külastuse liik / 
koht

5.1.2021 SLOVEENIA – Državni zbor Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Pogačnik Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

8.1.2021 SAKSAMAA – Bundestag Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Gunther 
Krichbaum

Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

19.1.2021 LEEDU – Seimas Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė

Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

22.1.2021 KREEKA – parlament Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Nikitas 
Kaklamanis

Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

1.2.2021 SAKSAMAA – Bundestag Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Guido Wolf Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

9.2.2021 PRANTSUSMAA – 
Assemblée Nationale 

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Sabine Thillaye Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

22.2.2021 POOLA – Senat, LEEDU 
– Seimas, LÄTI – Saeima, 
EESTI – Riigikogu ja 
TŠEHHI VABARIIK – Senat 

Bogdan Klich (Poola Senati välis- ja ELi asjade komisjoni 
esimees); Laima Andrikienė (Leedu, PACE asepresident); 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Leedu, Seimase asespiiker, 
ELi asjade komisjoni esimees), Rihards Kols (Läti, välisasjade 
komisjoni esimees); Enn Eesmaa (Eesti); Pavel Fischer (Tšehhi)

Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola Videokonverents

25.2.2021 SOOME – parlament Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Satu Hassi Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

17.3.2021 PORTUGAL – Ausschuss für Haushalt und Finanzen Mitglieder des 
Europäischen 
Parlaments, die Teil 
des Unterausschusses 
FISC sind

Videokonferenz

22.4.2021 HORVAATIA – parlament Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja liikmed Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

3.5.2021 LEEDU – Seimas Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja liikmed Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Videokonverents

22.6.2021 SLOVEENIA – 
Rahvusassamblee 

Rahvusassamblee spiiker Igor Zorčič ja Sloveenia 
Rahvusassamblee Euroopa Liidu asjade komisjoni ning 
Sloveenia Rahvusnõukogu rahvusvaheliste suhete ja 
Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed

Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola Sloveenia

6.9.2021 MADALMAAD – Tweede 
Kamer

Parlamendiliikmed (WTO reformi raportöörid) Euroopa Parlamendi 
liikmed (WTO reformi 
raportöörid)

Videokonverents

23.9.2021 EESTI – Riigikogu Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ja ELi asjade 
komisjoni, keskkonnakomisjoni ning majanduskomisjoni 
liikmed

Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Eesti

23.-24.9.2021 LEEDU – Seimas Seimase spiiker Viktorija Čmilytė-Nielsen ja Seimase 
Euroopa Liidu asjade komisjoni, väliskomisjoni, riigi 
julgeoleku ja kaitse komisjoni ning inimõiguste komisjoni 
esimehed ja liikmed

Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola Leedu

28.10.2021 POOLA – Senat Poola Senati välis- ja ELi komisjon Esimene 
asepresident Roberta 
Metsola

Poola
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IV LISA – Varajase hoiatamise süsteemi andmed

Õiguskomisjon, kes vastutab Euroopa Parlamendis subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega seotud 
küsimuste eest, on esitanud riikide parlamentide esildiste kohta järgmise määratluse:

• Põhjendatud arvamused on esildised, mis näitavad seadusandliku akti eelnõu mittevastavust 
subsidiaarsuse põhimõttele ja on esitatud Euroopa Parlamendile kaheksanädalase tähtaja 
jooksul, millele on osutatud aluslepingute protokolli nr 2 artiklis 6.

• Seisukohavõtud on mis tahes muud esildised, mis ei vasta eespool nimetatud põhjendatud 
arvamuse kriteeriumitele.

LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDELT 2021. AASTAL SAADUD ESILDISED

Liikmesriik Parlament/koda Põhjendatud arvamused Seisukohavõtud

Austria Nationalrat 0 1

Austria Bundesrat 0 1

Belgia Chambre des Représentants 0 0

Belgia Sénat 0 0

Bulgaaria Narodno Sabranie 0 1

Horvaatia Hrvatski Sabor 0 0

Küpros Vouli ton Antiprosópon 0 0

Tšehhi Vabariik Poslanecká sněmovna 0 8

Tšehhi Vabariik Senát 4 23

Taani Folketinget 0 2

Eesti Riigikogu 0 0

Soome Eduskunta 0 0

Prantsusmaa Assemblée Nationale 0 0

Prantsusmaa Sénat 4 4

Saksamaa Bundestag 0 0

Saksamaa Bundesrat 0 10

Kreeka Vouli ton Ellinon 0 6

Ungari Országgyűlés 0 0

Iirimaa Seanad Éireann 6 0

Iirimaa Houses of the Oireachtas 0 1

Itaalia Camera dei deputati 5 12

Itaalia Senato 0 10

Leedu Seimas 0 0

Luksemburg Chambre des Députés 0 0

Läti Saeima 0 0

Malta Kamra tad-Deputati 1 0

Madalmaad Tweede Kamer 0 1

Madalmaad Eerste Kamer 0 5

Poola Sejm 0 0

Poola Senat 0 10

Portugal Assembleia da República 0 38

Rumeenia Camera Deputaților 0 0

Rumeenia Senat 0 16

Hispaania Congreso / Senado 0 53

Rootsi Riksdag 3 0

Sloveenia Državni Zbor 0 0

Sloveenia Državni Svet 0 0

Slovakkia Národná rada 1 0

KOKKU 24 202
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V LISA – Seisukohavõtud protokolli nr 1 alusel – mitteametlik poliitiline 
dialoog

Selles tabelis on loetletud ELi liikmesriikide parlamentide poolt ELi ainupädevusse kuuluvate 
seadusandlike aktide eelnõude kohta saadetud dokumendid ning hulk muid kui seadusandlikke 
dokumente, nagu rohelised/valged raamatud või Euroopa Komisjoni teatised, mis kuuluvad 
aluslepingute protokolli nr 1 kohaldamisalasse.

LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDELT 2021. AASTAL SAADUD SEISUKOHAVÕTUD

Liikmesriik Parlament/koda 2021

Austria Nationalrat 0

Austria Bundesrat 1

Belgia Chambre des Représentants 0

Belgia Sénat 2

Bulgaaria Narodno Sabranie 0

Horvaatia Hrvatski Sabor 0

Küpros Vouli ton Antiprosópon 0

Tšehhi Vabariik Poslanecká sněmovna 13

Tšehhi Vabariik Senát 27

Taani Folketinget 0

Eesti Riigikogu 0

Soome Eduskunta 1

Prantsusmaa Assemblée Nationale 7

Prantsusmaa Sénat 11

Saksamaa Bundestag 1

Saksamaa Bundesrat 10

Kreeka Vouli ton Ellinon 0

Ungari Országgyűlés 0

Iirimaa Houses of the Oireachtas 1

Itaalia Camera dei deputati 11

Itaalia Senato 0

Leedu Seimas 1

Luksemburg Chambre des Députés 0

Läti Saeima 0

Malta Kamra tad-Deputati 0

Madalmaad Tweede Kamer 5

Madalmaad Eerste Kamer 10

Poola Sejm 0

Poola Senat 2

Portugal Assembleia da República 16

Rumeenia Camera Deputaților 24

Rumeenia Senat 16

Hispaania Congreso / Senado 60

Rootsi Riksdag 1

Sloveenia Državni Zbor 0

Sloveenia Državni Svet 0

Slovakkia Národná rada 2

KOKKU 222
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VI LISA – Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus (ECPRD) 

A. Euroopa Parlamendi poliitilised organid ja haldusteenistused 
konsulteerisid 2021. aastal ECPRD võrgustikuga, esitades 
võrdluspäringuid järgmistes küsimustes.

1. Sooline võrdõiguslikkus parlamentaarses diplomaatias
2. Uuendus seoses päringuga 4548: koostöödokument tabeli „COVID 19 pandeemiaga seotud 

meetmete olukord parlamentides“ ajakohastamiseks
3. ELi liikmesriikide parlamentide hoonete juurdepääsetavus.
4. Erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine
5. Euroopa Kontrollikoja liikmete riiklikud ametisse nimetamise menetlused
6. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise uuring
7. Täiskogu istungite korraldamine
8. Sihtotstarbeline tulu, laenuvõtmine ja laenuandmine
9. Stiimulid täiskogu aruteludes osalemise suurendamiseks

10. Küberturvalisus parlamendis
11. IPU Parline ja ECPRD võrgustikud
12. Logistikateenuste kaasajastamine parlamentides
13. Poliitika koormuskatsed selle tugevuse ja vastupanuvõime edendamiseks
14. Uuendus seoses päringuga 4855: ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamine parlamendi 

menetlustes

B. Euroopa Parlament vastas teiste ECPRD parlamentide päringutele 
järgmistes küsimustes.

1. Parlamentaarsed riigisekretärid
2. Euroopa Parlamendi kogemused EP liikmete tööga seotud küsimustes
3. Jahikoerte õiguslik regulatsioon
4. Uuendus seoses päringuga 4855: ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamine parlamendi 

menetlustes
5. Poliitika koormuskatsed selle tugevuse ja vastupanuvõime edendamiseks
6. Seaduseelnõu reguleerimisalasse mittekuuluvate muudatuste vastuvõetamatus (lisaklausel)
7. Ettevõtete hoolsuskohustus ja vastutus 
8. Külastuskeskused
9. Õiguskaitseametniku jt seaduslikule korraldusele või nõudele mitteallumine

10. Olümpiavõitjate vastuvõtt ülikoolidesse eksameid sooritamata
11. Komiteede ja komisjonide koosolekute subtitreerimine (kuulmiskahjustusega inimeste jaoks)
12. Parlamendihoonetesse sisenemist takistavad tehnilised tõkked
13. Õigusaktide koostamise ja seadusloome protsessi reeglid
14. Haruraamatukogude taasavamine ja kohapealsete raamatukoguteenuste osutamine COVID-19 

ajal 
15. Uuendus seoses päringuga 2413: „Parlamendi presidendi kabinet“
16. Esindajatekoja spiikri / esimehe roll
17. Parlamendi töötajad ja kombineeritud või hübriidne tööpoliitika
18. ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamine parlamendi menetlustes
19. Uus parlamendi istungjärk ja kehtivad meetmed
20. IPU Parline ja ECPRD võrgustikud
21. Kanepi kasutamine inimtarbeks
22. Parlamendi arhiiv – uuendus seoses päringuga 902
23. Meditsiiniline hooletus
24. Vajalik häälteenamus parlamendi ametnike valimisel
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25. Peresõbralik parlament parlamendiliikmete jaoks
26. Välisriigi riigipea/valitsuse juhi pöördumine parlamendi poole
27. COVID-19 antigeenitestid parlamendis
28. Standardid väikeste põllumajandusturgude jaoks
29. Parlamendiliikme volituste täitmise tingimused ja piirangud
30. Kiusamise, ahistamise ja seksuaalse väärkäitumise juurdlused: nn klastriaruandlus
31. Haridusseadustik
32. Parlamendidokumentide digitaliseerimine – lisaküsimused
33. Uus seadusandlik poliitika seoses haldusrikkumistega
34. Mittemateriaalsed vahendid kultuurimetseenide julgustamiseks
35. Avalik-õiguslik meedia ja meedianõukogud
36. Seadusloome protsess
37. Karistustest loobumine/nende kaotamine, kui alaealine keeldub isiklikest suhetest ühega oma 

vanematest
38. Parlamendiliikme kohustus saada palka või tasu
39. Parlamendiuuringute, parlamentarismi ja õigusloome instituudid
40. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegia
41. COVID-19 pandeemia vältel kehtestatud liikumispiirangud
42. Digitaliseerimine ja virtuaalne parlamenditöö
43. Spordirajatiste ehitamine
44. Seksuaalse ahistamise keeld
45. Komisjonide kaugkoosolekud
46. Toetus parlamendiliikmetele ja parlamendis töötavatele ametnikele, keda on sotsiaalmeedias 

ahistatud
47. Põllumaade soetamine
48. Usupühad ja mõistlikud usuga seotud vastutulekud
49. Kassatsioonkaebuse esitamine (menetlus viimase astme kohtus)
50. Heaolueelarve koostamine
51. Küsimustik seoses veebiseminariga teemal „Kuidas tugevdada parlamentaarset kontrolli 

eelarveprotsesside üle: suhted parlamentide, eelarvenõukogude ja auditeerimisasutuste vahel“
52. Kiireloomuline päring: parlamendi roll vabariigi presidendi (riigipea) ametist vabastamisel/

tagandamisel
53. Digitaalsed õpikud
54. Protokolli otstarve ja poliitika Euroopa Parlamendis
55. Vägivalla ja kiusamise vähendamine laste seas
56. Spordiorganisatsioonide riiklik rahastamine
57. Parlamendi töö teatud aspektid ajavahemikul 1. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2021
58. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise uuring
59. Näomaskide kohustuslik ja tingimuslik kandmine põhikoolis (eel- ja algkool)
60. Kiireloomuline: riikide parlamentide aseesimeeste õigused ja kohustused
61. Parlamentaarsed tavad seoses kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030 ja kestliku arengu 

eesmärkidega
62. Parlamendi energiapoliitika
63. Parlamendiliikmete isiklike kaastöötajate tegevus ja kontroll
64. Küsimustik seoses veebiseminariga teemal „Veebisuhtlus ja parlamentaarse suhtluse 

kohandamine pandeemia ajal“ 
65. Institutsiooniline teabevahetus
66. Puuetega naiste juurdepääs tervishoiuteenustele
67. Sotsiaalmeedia strateegia parlamendis
68. Parlamendiliikmete mandaadi täitmisega seotud kulude hüvitamine ja kontroll (Prise en charge 

et contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)
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69. Parlamendi roll regulatiivsete mõjuhinnangute väljatöötamisel
70. Täiskogu istungite kohandamine ja sisustamine puuetega parlamendiliikmete jaoks 
71. Imetamine ja imikutoidu ringlus
72. Elatisraha määramine
73. Parlamendi andmete esipaneel
74. Elektrooniline arhiveerimine
75. Mobiilsete elektroonikaseadmete kasutamine täiskogul ja parlamendi organites
76. Karjamaade regulatsioon
77. Videokonverentside ja pilveteenuste tehnoloogia
78. Inimressursside arenduskava
79. Allkomisjoni moodustamine parlamendi alalises komisjonis
80. Uuendus seoses päringuga 4548: koostöödokument tabeli „COVID 19 pandeemiaga seotud 

meetmete olukord parlamentides“ ajakohastamiseks 
81. Salajane hääletamine väljaspool parlamenti
82. COVID-19 vaktsineerimiskava
83. Karistusalased õigusaktid ja vangide terviseprobleemid
84. Parlamendis ärakuulatavate ekspertide huvide deklaratsioon 
85. Jõulupuud Euroopa Parlamendis
86. Lisaküsimused seoses päringuga parlamendi raamatukogu, arhiivide jt geograafilise asukoha 

kohta. Mis tähtsus on asukohal kasutajate, teenuse ja töövoo jaoks?
87. Koostöö kord õhuruumi loata kasutamise olukordades (nn Renegade’i menetlus)
88. Operatiivüksused parlamentides
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C. ECPRD seminarid ja korralised kohtumised 2021. aastal

SEMINARID

Meeting Location Date

Veebiseminar – „Millised COVID-19 tõttu sisseviidud menetluslikud 
muudatused jäävad teie parlamendis kehtima pärast pandeemia 
lõppu?“ (valdkond: parlamentaarsed tavad ja menetlused)

London / veebis 16.12.2021

Veebiseminar – „Otseteeta demokraatia – mõttevahetus 
poliitfilosoof Cristina Lafontiga“ (valdkond: parlamentaarsed tavad 
ja menetlused)

Viin / veebis 2.11.2021

Veebiseminar – kuidas tugevdada parlamentaarset kontrolli 
eelarveprotsesside üle (valdkond: majandus- ja eelarveküsimused) 

Podgorica / veebis 8.7.2021

Veebiseminar – Parlamendid ja isikuandmete kaitse üldmäärus 
(valdkond: parlamentaarsed tavad ja menetlused)

Viin / veebis 14.6.2021

Veebiseminar – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
– Parlamendid võrgus 2021 – veebisuhtlus ja parlamendi 
teabevahetuse kohandamine pandeemia ajal (valdkond: info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia parlamentides)

Helsinki / veebis 3.6.2021

Veebiseminar – „Lootuse ja ülemineku aasta“ (valdkond: 
parlamendi raamatukogud, uuringud ja arhiivid)

Brüssel / veebis 1 3.6.2021

Veebiseminar – „Parlamendi kaasamine riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade määratlemisse“ (valdkond: majandus- ja 
eelarveküsimused)

Rooma / veebis 23.4.2021

Veebiseminar – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
– elektroonilised allkirjad ning pitsatid (valdkond: info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia parlamentides)

Brüssel / veebis 15.3.2021

Veebiseminar – Parlamendid ja isikuandmete kaitse üldmäärus 
(valdkond: parlamentaarsed tavad ja menetlused)

Wien/online 18.1.2021

KORRALISED KOHTUMISED

Meeting Location Date

Kontaktisikute aastakonverents London / veebis 18.11.2021

Täitevkomitee koosolek Brüssel / veebis 23.9.2021

Täitevkomitee koosolek Brüssel / veebis 1.7.2021

Täitevkomitee koosolek Brüssel / veebis 18.3.2021
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Terminid ja lühendid

AFCO: Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon.

AFET: Euroopa Parlamendi väliskomisjon.

AIDA: Euroopa Parlamendi tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

BECA: Euroopa Parlamendi vähktõvevastase võitluse erikomisjon.

BUDG: Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon.

CORCOM: sama valdkonna parlamendikomisjonide andmebaas. Teabeallikas Euroopa Parlamendi 
komisjonidele vastavate liikmesriikide parlamentide komisjonide kohta. Andmebaasist saab teavet 
ELi liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi komisjonide sekretariaatide kohta.

COSAC: Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents. Euroopa 
Parlamendi liikmete ja Euroopa Liidu asjade eest vastutavate liikmesriikide parlamendikomisjonide 
liikmete aluslepingupõhine konverents.

DEVE: Euroopa Parlamendi arengukomisjon.

DG EXPO: Euroopa Parlamendi peasekretariaadi liidu välispoliitika peadirektoraat.

DG IPOL: Euroopa Parlamendi peasekretariaadi liidu sisepoliitika peadirektoraat.

DG ITEC: Euroopa Parlamendi peasekretariaadi tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste 
peadirektoraat.

ECPRD: Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus. Euroopa parlamentide 
administratsioonide teabevahetusvõrgustik, mis toimib võrdluspäringute alusel.

ECON: Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon.

EMPL: Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.

EP: Euroopa Parlament.

EPW: Euroopa parlamentaarne nädal. Stabiilsust ning majanduse koordineerimist ja juhtimist 
Euroopa Liidus käsitlev parlamentidevaheline konverents (IPC SECG) ning Euroopa poolaastat 
käsitlev konverents toovad kokku parlamendiliikmed kogu Euroopa Liidust, et arutada majandus-, 
eelarve- ja sotsiaalküsimusi. 

Eurojust: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet.

Europol: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet. 

EUSC: ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverents. ELi liikmesriikide parlamentide 
esimeeste iga-aastane kohtumine, mille korraldab ELi nõukogu eelmise sügise eesistujariigi 
parlament.

EWS: varajase hoiatamise süsteem. Aluslepingute protokollis nr 2 (subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) sätestatud läbivaatamismehhanism. Selles 
nähakse ette, et liikmesriikide parlamendid saadavad Euroopa Liidu institutsioonide presidentidele 
ja nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse.

FEMM: Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon.

ICM: parlamentidevaheline komisjonide kohtumine. Kohtumised, mida korraldavad komisjonide 
sekretariaadid ja Euroopa Parlamendi riikide parlamentidega suhtlemise direktoraadi 
õigusloomealase dialoogi üksus. Parlamentidevahelised komisjonide kohtumised toimivad 
liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmete vahelise dialoogi foorumina.



63

INGE: Euroopa Parlamendi välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, 
sealhulgas desinformatsiooni käsitlev erikomisjon.

IPC CFSP/CSDP: Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
teemaline parlamentidevaheline konverents. Parlamentidevaheline platvorm ELi välis-, julgeoleku- 
ja kaitsepoliitikat käsitleva arutelu jaoks. Seda korraldab ELi nõukogu eesistujariigina tegutseva ELi 
liikmesriigi parlament kaks korda aastas tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga.

IPD: mitteametlik poliitiline dialoog. Aluslepingute protokolli nr 1 kohased ELi liikmesriikide 
parlamentide seisukohavõtud, mis käsitlevad seadusandlikke ettepanekuid ELi ainupädevusse 
kuuluvates valdkondades ning muid kui seadusandlikke dokumente, nagu valgeid raamatuid või 
Euroopa Komisjoni teatisi.

IPEX: parlamentidevaheline ELi teabevahetussüsteem. Platvorm ELiga seotud dokumentide ja 
teabe vahetamiseks riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel.

JPSG: Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühm. Parlamentaarse ühiskontrolli töörühm, mis 
tagab Europoli täieliku aruandekohustuse ja läbipaistvuse põhimõtte järgimise. JPSG koosolekud 
toimuvad kaks korda aastas: üks ELi nõukogu eesistujaks oleva liikmesriigi parlamendis ja teine 
Euroopa Parlamendis.

JURI: Euroopa Parlamendi õiguskomisjon.

LIBE: Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon.

MPd: riikide parlamentide liikmed. 

MEPd: Euroopa Parlamendi liikmed. 

PESCO: alaline struktureeritud koostöö julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas, mis loodi 
nõukogu 11. detsembri 2017. aasta otsusega 25 liikmesriigiga. See pakub õiguslikku raamistikku 
ühiste kaitsevõimeprojektide ühiseks kavandamiseks, arendamiseks ja neisse investeerimiseks ning 
relvajõudude operatiivse valmisoleku ja panuse suurendamiseks.

Spotlight: Väljaanded, mis on seotud parlamendi menetlusi või tavasid käsitlevate kokkuvõtetega 
ning põhinevad ECPRD võrgustikule saadetud päringutele antud vastustel.

ELL: Euroopa Liidu leping.

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping.
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EUROOPA LIIDU  
LIIKMESRIIKIDE PARLAMENDID
Detsember 2021

Belgique/België/
Belgien Belgia 

Kamer van volksvertegen-

woordigers/ Chambre des 

représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat/ Sénat/ Senat

България 
Bulgaaria

Народно събрание  
(Narodno sabranie)

Česká republika 
Tšehhi Vabariik

Poslanecká sněmovna
Senát 

Danmark 
Taani

Folketinget 

Deutschland 
Saksamaa

Deutscher Bundestag
Bundesrat 

Eesti 
Eesti

Riigikogu

Éire/Ireland 
Iirimaa

Dáil Éireann
Seanad Éireann

Ελλάδα  
Kreeka

Βουλή των Ελλήνων 
(Vouli ton Ellinon)

España 
Hispaania

Congreso de los 
Diputados 
Senado

France 
Prantsusmaa

Assemblée nationale
Sénat

Hrvatska 
Horvaatia

Hrvatski sabor

Italia 
Itaalia

Camera dei Deputati
Senato della 
Repubblica

Κύπρος 
Küpros 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 
(Vouli ton Antiprosopon)

Latvija 
Läti

Saeima

Lietuva 
Leedu

Seimas

Luxembourg 
Luksemburg

Chambre des Députés

Magyarország 
Ungari

Országgyűlés

Malta 
Malta

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland 
Madalmaad 

Tweede Kamer
Eerste Kamer

Österreich 
Austria 

Nationalrat
Bundesrat 

Polska 
Poola

Sejm
Senat

Portugal 
Portugal

Assembleia da 
República

România 
Rumeenia 

Camera Deputatilor
Senat

Slovenija 
Sloveenia

Državni zbor
Državni svet

Slovensko 
Slovakkia 

Národná Rada

Suomi/ Finland 
Soome

Eduskunta

Sverige 
Rootsi

Riksdagen 

150

60

240 200

81

179

709

69

101 160

60

300

350

208
57

577

348

151 629

315
6

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 330

136

90

40

150 200 349

valitakse otse

valitakse kaudselt / määratakse / muu

Allikas: riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat koostöös ELi liikmesriikide parlamentide esindajatega Brüsselis
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