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 Artikkel 38 a 

 Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte järgimise kontrollimine 

 1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte järgimisele. 
Parlament ei lõpeta esimest lugemist 
enne, kui on möödunud kaheksanädalane 
tähtaeg, mis on sätestatud subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 6, 
välja arvatud riikide parlamentide rolli 
Euroopa Liidus käsitleva protokolli 
artiklis 4 osutatud edasilükkamatutel 
juhtudel. 

 2. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutav komisjon võib otsustada esitada 
õigusakti ettepaneku eest vastutavale 
komisjonile soovitusi. 

 3. Kui riigi parlament saadab kooskõlas 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artikliga 3 ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artikliga 6 Euroopa Parlamendi 
presidendile põhjendatud arvamuse, 
edastatakse see dokument menetlemiseks 
vastutavale komisjonile ja teavitamise 
eesmärgil subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise eest vastutavale komisjonile. 
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Kui Euroopa Parlament saab 
põhjendatud arvamuse pärast seda, kui 
vastutav komisjon on oma raporti vastu 
võtnud, jagatakse see enne hääletust 
istungidokumendina kõikidele 
parlamendiliikmetele. Vastutava 
komisjoni esimees võib taotleda, et 
küsimus saadetaks tagasi 
parlamendikomisjonile. 

 4. Kui põhjendatud arvamused õigusakti 
eelnõu kokkusobimatuse kohta 
subsidiaarsuse põhimõttega esindavad 
vähemalt kolmandikku või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 76 alusel 
esitatud õigusakti eelnõu puhul 
neljandikku kõikide riikide parlamentide 
häälte üldarvust, ei võta Euroopa 
Parlament otsust vastu enne, kui 
ettepaneku koostaja on teada andnud, 
kuidas ta kavatseb edasi toimida. 

 5. Kui seadusandliku tavamenetluse 
raames esitatud põhjendatud arvamused 
õigusakti ettepaneku kokkusobimatuse 
kohta subsidiaarsuse põhimõttega 
esindavad vähemalt riikide parlamentide 
häälte lihtenamust, võib vastutav 
komisjon pärast riikide parlamentide ja 
Euroopa Komisjoni esitatud põhjendatud 
arvamustega tutvumist ning 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutava komisjoni seisukoha 
ärakuulamist soovitada Euroopa 
Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata. 
Sellise soovituse võib esitada ka 
kümnendik parlamendiliikmetest. 
Soovitusele lisatakse subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise eest vastutava 
komisjoni arvamus. 

 Soovitus esitatakse Euroopa Parlamendile 
aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus 
lükata ettepanek tagasi võetakse antud 
häälte enamusega vastu, kuulutab 
president menetluse lõppenuks. Kui 
Euroopa Parlament ettepanekut tagasi ei 
lükka, jätkub menetlus Euroopa 
Parlamendis heakskiidetud soovitusi 
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arvesse võttes. 

 6. Kui Regioonide Komitee edastab 
Euroopa Parlamendile arvamuse, milles 
ta väljendab õigusakti ettepanekule 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu 
vastuseisu, edastatakse arvamus 
menetlemiseks vastutavale komisjonile ja 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutavale komisjonile.  Viimane võib 
esitada soovitusi, mis pannakse 
hääletusele enne esimese lugemise 
lõpetamist. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga võetakse kodukorda üle riikide parlamente puudutav uus menetlus 

subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kohta (nn kollase ja oranži kaardi menetlus). 

Kuna vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 

protokolli artiklile 8 võib Regioonide Komitee esitada hagisid subsidiaarsuse põhimõtte 

rikkumise alusel, peaks Euroopa Parlament pöörama erilist tähelepanu Regioonide Komitee 

arvamustele, milles komitee on nimetatud põhjusel õigusakti ettepaneku vastu. 

 

 

 


