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Muudatusettepanek  87 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 130 – lõiked 2 a kuni 2 c (uued) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

 2 a. Esimeeste konverents annab pärast 
komisjonide esimeeste konverentsiga 
konsulteerimist presidendile volitused 
pidada riikide parlamentidega 
läbirääkimisi kokkulepete sõlmimiseks 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artikli 9 alusel. 
Euroopa Parlament kiidab sellised 
kokkulepped heaks kodukorra artiklis 127 
sätestatud menetluse kohaselt. 

 2 b. Parlamendikomisjon võib sõltumatult 
alustada dialoogi riikide parlamentidega 
komisjonide tasandil selleks eraldatud 
eelarveassigneeringute piires. See võib 
hõlmata õigusloome-eelse ja 
õigusloomejärgse koostöö sobivaid vorme. 

 2 c. Euroopa Liidu tasandi 
õigusloomemenetlust käsitlev dokument, 
mille riigi parlament on ametlikult 
saatnud Euroopa Parlamendile, 
edastatakse kõnealuses dokumendis 
käsitletud teema eest vastutavale 
komisjonile.  

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/88 

Muudatusettepanek  88 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

II osa – 6 a. peatükk (uus) – pealkiri (lisatakse artikli 74 järele) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

  6 A. PEATÜKK 

 PÕHISEADUSKÜSIMUSED 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/89 

Muudatusettepanek  89 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 38 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

 Artikkel 38 a 

 Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
kontrollimine 

 1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte järgimisele.  

 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.  

 4. Õigusakti ettepanekus käsitletava teema 
eest vastutav komisjon ei korralda 
lõpphääletust enne, kui on möödunud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artiklis 6 sätestatud 
kaheksanädalane tähtaeg, välja arvatud 
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riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artiklis 4 osutatud 
edasilükkamatutel juhtudel. 

 5. 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. 

 6. Kui seadusandliku tavamenetluse 
raames esitatud põhjendatud arvamused 
õigusakti ettepaneku kokkusobimatuse 
kohta subsidiaarsuse põhimõttega 
esindavad vähemalt riikide parlamentide 
häälte lihtenamust, võib õigusakti 
ettepanekus käsitletava teema eest 
vastutav komisjon pärast riikide 
parlamentide ja Euroopa Komisjoni 
põhjendatud arvamustega tutvumist ning 
pärast subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
eest vastutava komisjoni seisukoha 
ärakuulamist soovitada Euroopa 
Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata 
või esitada parlamendile muu soovituse, 
mis võib sisaldada ettepanekuid 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega 
seotud muudatusteks. 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 heaks kiidetud soovitusi 
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arvesse võttes. 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/90 

Muudatusettepanek  90 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

  3 a. Lõiget 1 kohaldatakse vajalike 
muudatustega, kuni jõustub kord,1 
millega eraldatakse mõnele liikmesriigile 
kuni parlamendi seitsmenda koosseisu 
ametiaja lõpuni parlamendis lisakohti. 
Asjaomastel liikmesriikidel palutakse 
määrata vaatlejateks need kandidaadid, 
kes oleksid osutunud valituks, kui 
lisakohad oleksid eraldatud juba eelmiste 
Euroopa Parlamendi valimiste ajal. 

______________________________ 
1 Vastavalt 11. ja 12. detsembril 2008 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise 
järeldustele. 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/91 

Muudatusettepanek  91 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 129  

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

Artikkel 129 välja jäetud 

Nõukogu tegevusetus pärast 
koostöömenetluses ühise seisukoha 

heakskiitmist ja selle tagajärjed 

 

Kui kolme või, kokkuleppel nõukoguga, 
nelja kuu jooksul pärast ühise seisukoha 
edastamist parlamendile EÜ 
asutamislepingu artikli 252 alusel pole 
parlament nõukogu ühise seisukohta ei 
tagasi lükanud ega muutnud, ent 
nõukogu ei võta õigusakti ühise seisukoha 
alusel vastu, võib president esitada EÜ 
asutamislepingu artikli 232 alusel 
parlamendi nimel ja pärast 
konsulteerimist õigusasjade eest vastutava 
komisjoniga Euroopa Kohtule nõukogu 
vastu hagi. 

 

Or. en 

Selgitus 

Lissaboni lepingu alusel on see artikkel iganenud. 

 

 


