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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.6.2010 A7-0043/121 

Muudatusettepanek  121 
Joseph Daul, Elmar Brok, Alejo Vidal-Quadras, Íñigo Méndez de Vigo 
fraktsiooni PPE nimel 

Martin Schulz, David Martin, Ramón Jáuregui Atondo 
fraktsiooni S&D 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 

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse 

rakenduseeskirjad juhatus. 

Euroopa Parlament võtab vastu Euroopa 

Parlamendi liikmete põhimääruse ja selle 

võimalikud muudatused vastutava 

komisjoni ettepaneku alusel. Artikli 138 

lõiget 1 kohaldatakse vajalike 

muudatustega. Juhatus vastutab nende 

eeskirjade kohaldamise eest ja otsustab 

aastaeelarvest lähtudes rahastamise üle. 

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. 
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9.6.2010 A7-0043/122 

Muudatusettepanek  122 
Morten Messerschmidt 
fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 
David Martin 
Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga 

2009/2062(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 
Artikkel 192 – lõige 3 a (uus) 
 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

  3 a. Koordinaatorid teatavad komisjoni 

esimehele, kui on nimetatud 

asekoordinaator või sama fraktsiooni 

mõni muu liige, kellel on õigus esindada 

fraktsiooni teataval koosolekul. 

Variraportöör teatab komisjoni esimehele 

kavatsusest lasta end vajaduse korral 

esindada sama fraktsiooni mõnel muul 

liikmel. Teatamine toimub enne kõnealust 

koosolekut. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0043/123 

Muudatusettepanek  123 
Morten Messerschmidt 
fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0043/2009 
David Martin 
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 juhib 

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, 

lähtudes COSACi koosolekul arutusele 

tulevatest teemadest, ning liikmeteks on 

võimaluse korral nende teemade eest 

vastutavate komisjonide esindajad. Pärast 

iga koosolekut esitab delegatsioon aruande. 

  

2 a. Võetakse arvesse pluralismi ja 

poliitiliste jõudude esindatust 

parlamendis. 

 

Or. en 

 

 

 


