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Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 
2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 87 a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

 Artikkel 87 a 

 Delegeeritud õigusaktid 

 Kui õigusaktiga delegeeritakse Euroopa 

Komisjonile õigus täiendada või muuta 

õigusakti teatavaid vähemolulisi sätteid: 

 – uurib vastutav komisjon iga Euroopa 

Parlamendile kontrollimiseks edastatud 

delegeeritud õigusakti eelnõu; 

 – võib vastutav komisjon esitada 

parlamendile resolutsiooni ettepanekus 

asjakohaseid ettepanekuid kooskõlas 

õigusakti sätetega. 

 Artikli 88 lõigete 1, 2 ja 3 sätteid 

kohaldatakse vajalike muudatustega. 

Or. en 

Selgitus 

Artikli eesmärk on võtta kodukorda üle uus delegeeritud õigusakte puudutav kord. 
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Artikkel 8 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab 

juhatus eeskirjad Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse rakendamiseks. 

Kui ei ole sätestatud teisiti, määrab 
Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse 
rakenduseeskirjad ilma aruteluta ja 

vastutava komisjoni soovituse alusel 

kindlaks täiskogu. 

Or. en 

Selgitus 

Seda muudatusettepanekut on peetud küsitavaks põhjusel, et parlamendile võib olla kahjulik 

pidada parlamendikomisjonis ja täiskogul avalik arutelu tundlike finantsküsimuste üle.  Kuid 

mõte, et otsuse tegemiseks on vaja täiskogu heakskiitu, vastab põhimääruse autorite 

eesmärkidele. Kui otsus tehakse häälteenamusega täiskogul, on parlamendiliikmetel raskem 

tehtud otsuseid kritiseerida. 
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Artikkel 8 – esimene a lõik (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

 Artikli 212 lõiget 2 kohaldatakse 

vastavalt. 

Or. en 
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Artikkel 131 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

1. Presidendi ettepanekul nimetab 
esimeeste konverents parlamendi 
delegatsiooni Euroopa Ühenduse 
Küsimustega Tegelevate Komisjonide 
Konverentsi juurde ja võib anda seejuures 
delegatsioonile konkreetsed 
tegutsemisvolitused. Delegatsiooni juhib 
üks asepresidentidest, kes vastutab suhete 

arendamise eest riikide parlamentidega. 

1. Presidendi ettepanekul nimetab 
esimeeste konverents parlamendi 
delegatsiooni Euroopa Ühenduse 
Küsimustega Tegelevate Komisjonide 
Konverentsi juurde ja võib anda seejuures 
delegatsioonile konkreetsed 
tegutsemisvolitused. Delegatsiooni juhib 
Euroopa integratsiooniprotsessi 

institutsiooniliste aspektide eest vastutava 

komisjoni esimees ja üks Euroopa 

Parlamendi asepresidentidest. 

2. Delegatsiooni teised liikmed valitakse, 
lähtudes COSACi koosolekul arutusele 
tulevatest teemadest, võttes arvesse 
poliitiliste jõudude esindatust parlamendis. 
Pärast iga COSACi koosolekut esitab 
delegatsioon selle kohta aruande. 

2. Delegatsiooni teised liikmed valitakse, 
lähtudes COSACi koosolekul arutusele 
tulevatest teemadest, ning liikmeteks on 

võimaluse korral nende teemade eest 

vastutavate komisjonide esindajad. 

Võetakse arvesse poliitiliste jõudude 
esindatust parlamendis. Pärast iga COSACi 
koosolekut esitab delegatsioon selle kohta 
aruande. 

Or. en 

 
 
 


