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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.2.2010 A7-0043/95 

Muudatusettepanek  95 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta 

vastu otsus, milles üksnes soovitatakse 
puutumatuse äravõtmise taotlus või 

eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus 

rahuldada või tagasi lükata. 

2. Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta 

vastu põhjendatud otsus, milles 
soovitatakse puutumatuse äravõtmise 

taotlus või eesõiguste ja puutumatuse 

kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi 

lükata. Otsuse põhjendus võimaldab 
komisjonil esitada võimaliku vähemuse 
arvamuse. 

Or. da 

Selgitus 

Ka vähemustel peaks komisjonides olema võimalus oma arvamus esitada. 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/96 

Muudatusettepanek  96 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 13 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. President, asepresidendid ja kvestorid 

valitakse salajasel hääletusel artikli 169 
alusel. Kandidaatide ülesseadmiseks on 
vajalik nende nõusolek. Kandidaate võivad 

üles seada fraktsioon või vähemalt 40 

parlamendiliiget. Kui ülesseatud 

kandidaatide arv ei ületa täidetavate 

kohtade arvu, võib kandidaatide valimine 

toimuda ühise heakskiitmise teel. 

1. President, asepresidendid ja kvestorid 

valitakse avalikul ja avatud hääletusel. 
Kandidaatide ülesseadmiseks on vajalik 

nende nõusolek. Kandidaate võivad üles 

seada fraktsioon või vähemalt 40 

parlamendiliiget. Kui ülesseatud 

kandidaatide arv ei ületa täidetavate 

kohtade arvu, võib kandidaatide valimine 

toimuda ühise heakskiitmise teel. 

Or. da 

Selgitus 

Läbipaistvusel on niivõrd oluliste ametiisikute valimisel parlamendis väga suur demokraatlik 

väärtus. 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/97 

Muudatusettepanek  97 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 44 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Vastutav komisjon võib kutsuda 
algatuse esitanud liikmesriikide esindajad 

oma algatust vastavale komisjonile 

tutvustama. Esindajatele lisaks võib 

osaleda ka nõukogu eesistuja. 

2. Vastutav komisjon kutsub algatuse 
esitanud liikmesriikide esindajad oma 

algatust vastavale komisjonile tutvustama. 

Esindajatele lisaks võib osaleda ka 

nõukogu eesistuja. 

Or. da 

Selgitus 

Liikmesriikide esindajate kutsumine ei tohiks olla võimalus, vaid nõue. 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/98 

Muudatusettepanek  98 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 44 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

4. Kui parlament on saanud Euroopa 

Komisjonilt ja/või liikmesriikidelt 

üheaegselt või lühikese ajavahemiku 

jooksul kaks või enam sama õiguslikku 

eesmärki taotlevat ettepanekut, käsitleb 
parlament neid ühes raportis. Vastutav 

komisjon näitab raportis ära, millise teksti 

kohta on ta esitanud muudatusettepanekud 

ja viitab õigusloomega seotud 

resolutsioonis kõigile teistele tekstidele. 

4. Kui parlament on saanud Euroopa 

Komisjonilt ja/või liikmesriikidelt 

üheaegselt või lühikese ajavahemiku 

jooksul kaks või enam sama õiguslikku 

eesmärki taotlevat ettepanekut, võib 
parlament otsustada käsitleda neid ühes 
raportis. Vastutav komisjon näitab raportis 

ära, millise teksti kohta on ta esitanud 

muudatusettepanekud ja viitab 

õigusloomega seotud resolutsioonis kõigile 

teistele tekstidele. 

Or. da 

Selgitus 

Raporti koostamine ei tohiks olla nõue, vaid võimalus. See võimaldab mitme raportööri 

osalemist. 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/99 

Muudatusettepanek  99 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 60 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

(välja jäetud) Artikkel 60 

1975. a ühisdeklaratsiooni 
lepitusmenetlus  

 1. Kui teatud oluliste ühendust 
puudutavate küsimuste puhul kavatseb 
nõukogu võtta vastu parlamendi 
arvamusest erineva otsuse, võib parlament 
oma sellekohase seisukoha esitamisel 
algatada nõukoguga lepitusmenetluse, 
milles osaleb aktiivselt ka Euroopa 
Komisjon. Kui selline koostöömenetlus 
algatatakse, teavitab parlament sellest 
riikide parlamente. 

 2. Parlament algatab selle menetluse ise 
või nõukogu initsiatiivil. 

 3. Lepituskomiteesse saadetava 
delegatsiooni koosseisu, järgitava 
menetluse ning tulemuste parlamendile 
edastamise suhtes kohaldatakse artiklit 
68. 

 4. Vastutav komisjon kannab ette 
lepitusmenetluse tulemustest. Vastavat 
raportit arutatakse parlamendis ja see 
pannakse hääletusele. 

Or. da 
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ET  ET 

Selgitus 

See artikkel jäeti novembri osaistungjärgul toimunud hääletuse tulemusena välja, kuid 

esitatakse nüüd taas, lisades lõikele 1 järgmise lause: “Kui selline koostöömenetlus 

algatatakse, teavitab parlament sellest riikide parlamente.”  
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/100 

Muudatusettepanek  100 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 74a – lõige 3 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 3 a. Vastutava komisjoni, fraktsiooni või 
vähemalt 40 parlamendiliikme ettepaneku 
alusel võib parlament otsustada paluda 
nõukogus kokku tulnud liikmesriikidel 
ratifitseerida aluslepingute mis tahes 
muudatused liikmesriikides korraldatava 
referendumi teel. 

Or. da 

Selgitus 

Kui esitatakse ettepanekuid aluslepingute muutmiseks, peaks liikmesriikidel alati olema 

võimalus need ettepanekud referendumil hääletusele panna. 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/101 

Muudatusettepanek  101 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 74c – lõige 5 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5 a. Vastutava komisjoni, fraktsiooni või 
vähemalt 40 parlamendiliikme ettepaneku 
alusel võib parlament otsustada paluda 
nõukogus kokku tulnud liikmesriikidel 
ratifitseerida mis tahes läbirääkimised, 
mis käsitlevad kandidaatriigi ühinemist 
Euroopa Liiduga, liikmesriikides 
korraldatava referendumi teel. 

Or. da 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/102 

Muudatusettepanek  102 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 75a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Parlamendiliikmetele tehakse 
kättesaadavaks järgmised dokumendid: 

Parlamendiliikmete juurdepääsust 
eelarvet käsitlevatele dokumentidele 
võidakse keelduda üksnes juhul, kui 
keeldumine on nõuetekohaselt 
põhjendatud. 

a) komisjoni esitatud eelarveprojekt;   

b) nõukogu kokkuvõte eelarveprojekti 
aruteludest nõukogus; 

 

c) vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 314 lõikele 3 koostatud 
nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta; 

 

d) võimalikud otsuse eelnõud ajutiste 
kaheteistkümnendike süsteemi kohta, mis 
on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 315.  

 

2. Dokumendid edastatakse vastutavale 
komisjonile. Iga asjassepuutuv komisjon 
võib esitada arvamuse. 

 

3. Kui teised komisjonid soovivad esitada 
arvamusi, määrab president tähtaja, mille 
jooksul tuleb need edastada vastutavale 
komisjonile.  

 

Or. da 
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ET  ET 

Selgitus 

Töödokumendid, millele parlamendiliikmetel on juurdepääs, ei tohiks piirduda 

kindlaksmääratud loeteluga. On oluline näidata üles avatust ja läbipaistvust.
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/103 

Muudatusettepanek  103 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 75b – lõige 9 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

9. Kui parlament on eelarveprojekti 

muutnud, edastatakse muudetud 

eelarveprojekt koos selgitustega nõukogule 

ja Euroopa Komisjonile. 

9. Kui parlament on eelarveprojekti 

muutnud, edastatakse muudetud 

eelarveprojekt koos selgitustega nõukogule 

ja Euroopa Komisjonile. Eelarveprojekt 
edastatakse ka riikide parlamentidele 
taotlusega arvamuse esitamiseks. 

Or. da 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/104 

Muudatusettepanek  104 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 105 – lõige 2 – teine lõik 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Hääletus on salajane. 
 

Hääletus on avalik ja avatud. 

Or. da 

Selgitus 

Läbipaistvusel on niivõrd olulise ametiisiku valimisel komisjonis väga suur demokraatlik 

väärtus. 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/105 

Muudatusettepanek  105 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 204 – lõige 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

5. Hääletus on salajane ja ombudsman 
valitakse antud häälte enamusega. 

5. Hääletus on avalik ja avatud ning 
ombudsman valitakse antud häälte 

enamusega. 

Or. da 

Selgitus 

Läbipaistvusel on niivõrd olulise ametiisiku valimisel Euroopa Liidus väga suur demokraatlik 

väärtus. 
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ET  ET 

 

3.2.2010 A7-0043/106 

Muudatusettepanek  106 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 213 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Parlament tunnistab ja kasutab 
järgmisi liidu sümboleid: 

välja jäetud 

– lipp, mille sinisel taustal on 
kaheteistkümnest kuldsest tähest koosnev 
ring; 

 

– hümn, mille aluseks on „Ood rõõmule” 
Ludwig van Beethoveni üheksandast 
sümfooniast; 

 

– juhtlause „Ühinenud mitmekesisuses”.   

2. Parlament tähistab 9. mail Euroopa 
päeva. 

 

3. Lipp heisatakse kõikidel parlamendi 
hoonetel ja ametlike sündmuste puhul. 
Lippu kasutatakse kõikides parlamendi 
koosolekuruumides.  

 

4. Hümni mängitakse uue koosseisu 
esimese istungi ja muude pidulike 
istungite alguses, eelkõige riigipeade ja 
valitsusjuhtide vastuvõtmisel ning pärast 
laienemist uute parlamendiliikmete 
tervitamisel.  

 

5. Juhtlauset kasutatakse parlamendi 
ametlikel dokumentidel. 

 

6. Juhatus uurib sümbolite täiendava 
kasutamise võimalusi parlamendis. 
Juhatus kehtestab käesoleva artikli 
üksikasjalikud rakendussätted. 
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ET  ET 

Or. da 

Selgitus 

Kuna ELi sümbolite loetelu jäeti välja Lissaboni lepingu preambulist, tuleks see ka ilmselgelt 

parlamendi kodukorrast välja jätta. 

 

 

 


