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Muudatusettepanek  92 

Klaus-Heiner Lehne, Elmar Brok 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 8 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab 

juhatus eeskirjad Euroopa Parlamendi 

liikmete põhimääruse rakendamiseks. 

Euroopa Parlament võtab vastutava 

komisjoni soovituse põhjal vastu eeskirjad 

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse 

ja assistentide põhimääruse 

rakendamiseks, välja arvatud eeskirjad 

parlamendiliikmete toetuste suuruse 

kohta ja kulude hüvitamise ülemmäära 

kohta, mille määrab kindlaks juhatus ja 

mis vaadatakse kord aastas läbi. Artikli 

138 lõiget 1 kohaldatakse mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 223 lõike 2 õige rakendamine. Selle menetluse 

eeliseks on asjaolu, et saavutatakse vajalik läbipaistvus ning kõik parlamendiliikmed on 

kaasatud neid puudutavate eeskirjade väljatöötamisse. 
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3.2.2010 A7-0043/93 

Muudatusettepanek  93 

József Szájer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 37 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

 Artikkel 37 a 

 Seadusandlike volituste delegeerimine 

 1. Kui õigusaktiga delegeeritakse 

seadusandlikud volitused Euroopa 

Komisjonile, nagu on sätestatud Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 290, 

pöörab parlament erilist tähelepanu 

delegeerimise eesmärkidele, sisule, 

ulatusele ja kestusele ning selle suhtes 

kehtivatele tingimustele. 

 2. Vastava valdkonna eest vastutav 

komisjon võib igal ajal küsida Euroopa 

Liidu õiguse tõlgendamise ja kohaldamise 

eest vastutava komisjoni arvamust. 

 3. Euroopa Liidu õiguse tõlgendamise ja 

kohaldamise eest vastutav komisjon võib 

ka omal algatusel tõstatada küsimusi 

seoses seadusandlike volituste 

delegeerimisega. Sellistel juhtudel 

teavitab ta nõuetekohaselt vastava 

valdkonna eest vastutavat komisjoni. 

Or. en 

Selgitus 

Selle uue eeskirja eesmärgiks on tagada parlamendisiseselt õige koordineerimine seoses 
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delegeeritavate õigusaktide uue kategooriaga, mis kehtestatakse vastavalt Lissaboni 

lepingule. Osaliselt andis selleks inspiratsiooni artikkel 37 õigusliku aluse kontrollimise 

kohta, mis on osutunud tegelikkuses väga väärtuslikuks mehhanismiks. Uue eeskirja eesmärk 

on ka tagada seadusandja vabaduse ja vormiliste tingimuste järgimine vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 290. 
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3.2.2010 A7-0043/94 

Muudatusettepanek  94 

Elmar Brok 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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 

vastavalt riikide parlamentide rolli 

Euroopa Liidus käsitleva protokolli 

artiklile 9. 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 

 

 

 


