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11.5.2010 A7-0043/107 

Kompromissmuudatusettepanek 107 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 116 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Igal osaistungjärgul peetakse nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni osavõtul infotund, 
mille toimumise aja määrab kindlaks 
parlament esimeeste konverentsi 
ettepanekul. Lisaks võib Euroopa 
Komisjoni presidendile ja liikmetele 
küsimuste esitamiseks ette näha eraldi 
aja.  

1. Igal osaistungjärgul peetakse nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni osavõtul infotund, 
mille toimumise aja määrab kindlaks 
parlament esimeeste konverentsi 
ettepanekul.  

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel 
osaistungjärgul esitada nõukogule ega 
Euroopa Komisjonile üle ühe küsimuse.  

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel 
osaistungjärgul esitada nõukogule ega 
Euroopa Komisjonile üle ühe küsimuse. 

3. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes otsustab, kas need on 
vastuvõetavad ja millises järjekorras need 
tuleb esitada. Otsusest teatakse 
viivitamatult küsimuse esitajale.  

3. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes otsustab, kas need on 
vastuvõetavad ja millises järjekorras need 
esitatakse. Otsusest teatatakse 
viivitamatult küsimuse esitajale. 

4. Infotunni läbiviimise kord on kindlaks 
määratud kodukorra lisas sätestatud 
suunistes. 

4. Infotunni läbiviimise kord on kindlaks 
määratud kodukorra lisas sätestatud 
suunistes. 

 5. Kooskõlas esimeeste konverentsi 
suunistega võib korraldada eraldi 
infotunni Euroopa Komisjoni 
presidendiga, Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning 
eurorühma esimehega. 

 
(Kui see muudatusettepanek vastu 
võetakse, tuleb II lisa punkt 15 (Infotunni 
ülesehitus) välja jätta.) 
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Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga parandatakse viga, mis horisontaalse muudatusettepaneku 
vastuvõtmise tulemusel on II lisa punktis 15. Muudatusettepanekus võetakse arvesse ka 
esimeeste konverentsi hiljutisi otsuseid eraldi infotundide kohta. 
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11.5.2010 A7-0043/108 

Kompromissmuudatusettepanek 108 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 117 – pealkiri ja lõige 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
nõukogule ja Euroopa Komisjonile 

Kirjalikult vastatavad küsimused 

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega 
esitada nõukogule või Euroopa 
Komisjonile kirjalikult vastatavaid 
küsimusi. Küsimuste sisu eest vastutavad 
ainuüksi nende esitajad.  

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
kodukorra lisas sätestatud suunistega esitada 
Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, 
Euroopa Komisjonile või Euroopa Komisjoni 
asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 
kirjalikult vastatavaid küsimusi. Küsimuste 
sisu eest vastutavad ainuüksi nende esitajad.  

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekus võetakse arvesse Lissaboni lepinguga sisse toodud institutsioonilisi 
muudatusi seoses kirjalikult vastatavate küsimuste võimalike adressaatidega. 
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11.5.2010 A7-0043/109 

Kompromissmuudatusettepanek 109 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

III lisa – punkt 1 – taane -1 (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 – peavad selgelt ära näitama adressaadi, 
kellele need tavapäraste 
institutsioonidevaheliste kanalite kaudu 
tuleb edastada; 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek tuleneb artiklit 117 käsitlevast muudatusettepanekust. Kuna võimalike 
adressaatide arv suureneb, on õige edastuse jaoks oluline märkida selgelt, kellele küsimus on 
suunatud. 
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11.5.2010 A7-0043/110 

Kompromissmuudatusettepanek 110 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 130 – lõiked 1 a, 1 b ja 1 c (uued) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1 a. Parlamentidevahelise koostöö 
tulemusliku ja regulaarse korralduse ja 
edendamise üle liidus vastavalt riikide 
parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artiklile 9 peetakse 
läbirääkimisi esimeeste konverentsilt 
saadud volituste alusel pärast komisjonide 
esimeeste konverentsiga konsulteerimist. 

 Euroopa Parlament kiidab kõik selliseid 
küsimusi käsitlevad kokkulepped heaks 
kodukorra artiklis 127 osutatud korras. 

 1 b. Parlamendikomisjon võib alustada 
dialoogi otse riikide parlamentidega 
komisjonide tasandil selleks eraldatud 
eelarveassigneeringute piires. See võib 
hõlmata seadusandlikule tegevusele 
eelnevat ja järgnevat koostööd sobivas 
vormis. 

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

Or. en 

Selgitus 

On vaja selgitada Lissaboni lepingus ette nähtud parlamentidevahelise koostöö uue korra 
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kindlaksmääramise menetluseeskirju. Viide artiklile 127 tagab, et Euroopa Parlamendi 
kodukorra muudatused, mis võivad sellise uue korra alusel vajalikuks osutuda, tehakse siis, 
kui parlament kõnealuse korra heaks kiidab. Sellised menetluseeskirjad ei otsusta mingil viisil 
ette ära tulemust, mille esitab suhteid riikide parlamentidega käsitlev töörühm. 
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11.5.2010 A7-0043/111 

Kompromissmuudatusettepanek 111 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 8 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab 
Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse 
rakenduseeskirjad juhatus. 

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse 
rakenduseeskirjad võtab vastutava komisjoni 
ettepaneku alusel vastu Euroopa Parlament, 
välja arvatud rahastamist käsitlevad otsused, 
mille teeb juhatus aastaeelarve piires ja mis 
vaadatakse igal aastal läbi. Artikli 138 lõiget 
1 kohaldatakse vajalike muudatustega. 

Or. en 

Selgitus 

ELi toimimise lepingu artikli 223 lõike 2 korrektne rakendamine. Selle menetluse eeliseks on 
asjaolu, et saavutatakse vajalik läbipaistvus ning kõik parlamendiliikmed on kaasatud neid 
puudutavate eeskirjade väljatöötamisse. 



 

AM\816475ET.doc  PE428.753v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
11.5.2010 A7-0043/112 

Kompromissmuudatusettepanek 112 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 131 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Presidendi ettepanekul nimetab 
esimeeste konverents parlamendi 
delegatsiooni COSACi juurde ja võib anda 
delegatsioonile konkreetsed 
tegutsemisvolitused. Delegatsiooni juhib 
üks asepresidentidest, kes vastutab suhete 
eest riikide parlamentidega. 

1. Presidendi ettepanekul nimetab esimeeste 
konverents parlamendi delegatsiooni COSACi 
juurde ja võib anda delegatsioonile 
tegutsemisvolitused. Delegatsiooni juhivad 
Euroopa Parlamendi asepresident, kes 
vastutab suhete eest riikide parlamentidega, ja 
institutsiooniliste küsimuste eest vastutava 
komisjoni esimees. 

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

2. Delegatsiooni teised liikmed valitakse 
COSACi koosolekul arutusele tulevatest 
teemadest lähtuvalt nii, et võimaluse 
korral on liikmeteks nende teemade eest 
vastutavate komisjonide esindajad. Pärast 
iga koosolekut esitab delegatsioon aruande. 

 3. Võetakse arvesse poliitiliste jõudude 
esindatust parlamendis.  

Or. en 

Selgitus 

7. mai 2009. aasta resolutsioonis suhete kohta riikide parlamentidega nägi Euroopa 
Parlament ette, et COSACis osalevat delegatsiooni peaks tulevikus juhtima 
põhiseaduskomisjoni esimees. Siiski on laialdaselt väidetud, et asepresidentide roll tuleks 
säilitada. 
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11.5.2010 A7-0043/113 

Kompromissmuudatusettepanek 113 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 74a – lõige 1 a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1 a. Kui Euroopa Parlamendiga 
konsulteeritakse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 48 lõike 3 alusel aluslepingute 
muudatusettepanekute läbivaatamist 
pooldava Euroopa Ülemkogu otsuse 
ettepaneku küsimuses, edastatakse küsimus 
vastutavale komisjonile. Vastutav komisjon 
koostab raporti, mis sisaldab: 

 – resolutsiooni ettepanekut, milles öeldakse, 
kas Euroopa Parlament kiidab kavandatud 
otsuse heaks või lükkab selle tagasi, ning mis 
võib sisaldada ettepanekuid konvendile või 
liikmesriikide valitsuste esindajate 
konverentsile; 

 – vajaduse korral seletuskirja. 

Or. en 

Selgitus 

Minevikus puudusid menetluseeskirjad valitsustevaheliste konverentside kokkukutsumise 
küsimuses Euroopa Parlamendi arvamuste esitamise kohta. Menetlus järgib – asjakohaste 
pragmaatiliste kohandustega – õigusloomeküsimustes konsulteerimise malli. Kuna pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist lisati kodukorda eraldi peatükk põhiseadusküsimuste kohta, 
oleks järjekindel lisada selles kontekstis ka menetluseeskirjad Euroopa Parlamendiga 
valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise küsimuses konsulteerimise kohta. 
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11.5.2010 A7-0043/114 

Kompromissmuudatusettepanek 114 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 74b – lõik 1 a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Kui Euroopa Parlamendiga 
konsulteeritakse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 48 lõike 6 alusel Euroopa 
Ülemkogu otsuse ettepaneku küsimuses, 
millega muudetakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu kolmandat osa, 
kohaldatakse artikli 74a lõiget 1 a vajalike 
muudatustega. Sellisel juhul võib 
resolutsiooni ettepanek sisaldada ainult 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kolmanda osa sätete 
muudatusettepanekuid. 

Or. en 

Selgitus 

Minevikus puudus menetluseeskirjad valitsustevaheliste konverentside kokkukutsumise 
küsimuses Euroopa Parlamendi arvamuste esitamise kohta. Menetlus järgib – asjakohaste 
pragmaatiliste kohandustega – õigusloomeküsimustes konsulteerimise malli. Kuna pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist lisati kodukorda eraldi peatükk põhiseadusküsimuste kohta, 
oleks järjekindel lisada selles kontekstis ka menetluseeskirjad Euroopa Parlamendiga 
lihtsustatud läbivaatamismenetluse küsimuses konsulteerimise kohta. 

 



 

AM\816475ET.doc  PE428.753v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
11.5.2010 A7-0043/115 

Kompromissmuudatusettepanek 115 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 117 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes edastab need asjaomasele 
institutsioonile. Kui küsimuse 
vastuvõetavuse suhtes on kahtlusi, teeb 
otsuse president. Tema otsus tehakse 
teatavaks küsimuse esitajale.  

2. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes edastab need 
adressaatidele. Kui küsimuse 
vastuvõetavuse suhtes on kahtlusi, teeb 
otsuse president. Tema otsus tehakse 
teatavaks küsimuse esitajale.  

 (Horisontaalne muudatus: sõnad 
„asjaomasele institutsioonile” asendatakse 
kodukorra artikli 117 lõigetes 2 ja 4 ning 
III lisa punktis 3 sõnaga „adressaatidele”; 
sõnad „asjaomase institutsiooni” 
asendatakse III lisa punktis 1 sõnaga 
„adressaatide”.) 

Or. en 

Selgitus 

Tuleneb kompromissmuudatusettepanekust 2; kui adressaatide nimekirja lisatakse komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, on asjakohane 
laiendada artikli 117 lõigete 2 ja 4 ning III lisa punktide 1 ja 3 sõnastust, mis viitab 
„asjaomastele institutsioonidele”. 
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11.5.2010 A7-0043/116 

Kompromissmuudatusettepanek 116 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

IV osa – 3. peatükk – pealkiri 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

KÜSIMUSED NÕUKOGULE, 
EUROOPA KOMISJONILE JA 
EUROOPA KESKPANGALE 

EUROOPA PARLAMENDI 
KÜSIMUSED 

Or. en 

Selgitus 

Tuleneb kompromissmuudatusettepanekust 2; kui Euroopa Ülemkogust saab üks võimalik 
küsimuste adressaat, muutub 3. peatüki pealkiri liiga piiravaks. 
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11.5.2010 A7-0043/117 

Kompromissmuudatusettepanek 117 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Euroopa Parlamendi 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 Euroopa Parlament vaatab läbi 
õigusakti ettepanekut, millega delegeeritakse 
Euroopa Komisjonile volitused vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, pöörab ta erilist tähelepanu 
delegeerimise eesmärkidele, sisule, ulatusele 
ja kestusele ning selle suhtes kehtivatele 
tingimustele. 

 2. Kõnealuse valdkonna eest vastutav 
komisjon võib igal ajal küsida liidu õiguse 
tõlgendamise ja kohaldamise eest vastutava 
komisjoni arvamust. 

 3. Liidu õiguse tõlgendamise ja 
kohaldamise eest vastutav komisjon võib 
ka omal algatusel tõstatada küsimusi 
seoses seadusandlike volituste 
delegeerimisega. Sellistel juhtudel 
teavitab ta nõuetekohaselt kõnealuse 
valdkonna eest vastutavat komisjoni. 

Or. en 

Selgitus 

Selle uue artikli eesmärk on tagada parlamendisiseselt korrektne koordineerimine seoses 
delegeeritavate õigusaktide uue kategooriaga, mis võeti kasutusele Lissaboni lepinguga. 
Osaliselt andis selleks inspiratsiooni artikkel 37 õigusliku aluse kontrollimise kohta, mis on 
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osutunud tegelikkuses väga väärtuslikuks mehhanismiks. Samuti on uue artikli eesmärk 
tagada seadusandja vabaduse austamine ja ELi toimimise lepingu artikli 290 vormiliste 
tingimuste järgimine.



 

AM\816475ET.doc  PE428.753v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
11.5.2010 A7-0043/118 

Kompromissmuudatusettepanek 118 

Esitaja: põhiseaduskomisjon 
 
Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 96 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Kui parlamendiga konsulteeritakse 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 
36, edastatakse küsimus vastutavale 
komisjonile, kes võib kodukorra artikli 97 
alusel anda soovitusi. 

1. Kui parlamendiga konsulteeritakse 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 
36, edastatakse küsimus vastutavale 
komisjonile, kes võib kodukorra artikli 97 
alusel anda soovitusi. 

2. Asjaomased parlamendikomisjonid 
püüavad tagada, et Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ja ühtlasi liidu välissuhete ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, 
nõukogu ja Euroopa Komisjon annaksid 
neile regulaarselt ja õigeaegselt teavet liidu 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika arengu 
ning rakendamise kohta, kulutustega 
seotud otsuste vastuvõtmise korral kõigi 
kavandatavate kulutuste kohta ning muude 
finantsküsimuste kohta, mis on seotud 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
rakendamisega. Euroopa Komisjoni, 
nõukogu või Euroopa Komisjoni 
asepresidendi/kõrge esindaja taotlusel võib 
vastutav komisjon erandkorras võtta vastu 
otsuse kuulutada oma koosolek kinniseks. 

2. Asjaomased parlamendikomisjonid 
püüavad tagada, et Euroopa Komisjoni 
asepresident ning liidu välissuhete ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja annaks 
neile regulaarselt ja õigeaegselt teavet liidu 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika arengu 
ning rakendamise kohta, kulutustega 
seotud otsuste vastuvõtmise korral kõigi 
kavandatavate kulutuste kohta ning muude 
finantsküsimuste kohta, mis on seotud 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
rakendamisega. Euroopa Komisjoni 
asepresidendi ja kõrge esindaja taotlusel 
võib vastutav komisjon erandkorras võtta 
vastu otsuse kuulutada oma koosolek 
kinniseks. 

3. Kaks korda aastas korraldatakse arutelu 
Euroopa Komisjoni asepresidendi/kõrge 
esindaja esitatud 
konsultatsioonidokumendi üle, mis käsitleb 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika, 
sealhulgas ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika põhiaspekte ja -valikuid, 
samuti nende finantsmõju liidu eelarvele. 
Kohaldatakse artiklis 110 sätestatud 

3. Kaks korda aastas korraldatakse arutelu 
Euroopa Komisjoni asepresidendi ja kõrge 
esindaja esitatud 
konsultatsioonidokumendi üle, mis käsitleb 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika, 
sealhulgas ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika põhiaspekte ja -valikuid, 
samuti nende finantsmõju liidu eelarvele. 
Kohaldatakse artiklis 110 sätestatud 
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menetlust. menetlust. 

(Vt ka tõlgendust artiklis 121.) (Vt ka tõlgendust artiklis 121.) 

4. Nõukogu, Euroopa Komisjon ja/või 
Euroopa Komisjoni asepresident/kõrge 
esindaja kutsutakse osalema igale täiskogu 
arutelule, millel käsitletakse välis-, 
julgeoleku- või kaitsepoliitika küsimusi.  

4. Euroopa Komisjoni asepresident ja 
kõrge esindaja kutsutakse osalema igale 
täiskogu arutelule, millel käsitletakse välis-
, julgeoleku- või kaitsepoliitika küsimusi.  

Or. en 

 

 
 
 


