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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on seisukohal, et põhiõigusaktis endas 

sätestatud lühema vastuväite esitamise 

tähtajaga kiirmenetlust tuleks kasutada 

vaid väga erakordsete juhtude, näiteks 

julgeolekuküsimuste või 

humanitaarkriiside korral; 

6. on seisukohal, et põhiõigusaktis endas 

sätestatud kiirmenetlust tuleks rakendada 

vaid väga erakordsete juhtude, näiteks 

julgeolekuküsimuste, tervishoiu- või 

humanitaarkriiside korral; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. arvab endiselt, et volitusi ei saa 

delegeerida määramata ajaks; on aga 

seisukohal, et tähtajalise delegeerimise 

korral võiks jääda võimalus tähtaega 

korrapäraselt pikendada; arvab, et 

põhiõigusaktis võib sätestada võimaluse 

tähtaega pikendada kas vaikimisi või 

komisjoni selgesõnalise taotluse põhjal; 

leiab, et mõlemal juhul võib delegeerimise 

tähtaega pikendada üksnes juhul, kui ei 

parlament ega ka nõukogule ei esita sellele 

kindla tähtaja jooksul vastuväiteid; 

8. arvab endiselt, et volitusi saab 

delegeerida määramata ajaks, võttes 

arvesse asjaolu, et volituste delegeerimise 

saab igal ajal tühistada; on aga seisukohal, 

et tähtajalise delegeerimise korral võiks 

jääda võimalus tähtaega korrapäraselt 

pikendada komisjoni selgesõnalise taotluse 

põhjal; leiab, et delegeerimise tähtaega 

võib pikendada üksnes juhul, kui ei 

parlament ega ka nõukogule ei esita sellele 

kindla tähtaja jooksul vastuväiteid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. teeb ettepaneku fikseerida kõigis 

tulevastes ühiskokkulepetes vastuväite 

esitamise miinimumtähtaeg, selgitades, et 

seda ei tuleks võtta kui jäika raamistikku, 

vaid kui vajalikku miinimumi, millest 

lühema tähtaja korral muutuks parlamendi 

demokraatlik kontroll mõttetuks; arvab, et 

vastuväite esitamise miinimumtähtaeg 

peaks olema kaks kuud, mida saab 

parlamendi või komisjoni taotlusel 

pikendada veel kahe kuu võrra; tuletab 

meelde, et sõltuvalt delegeeritud õigusakti 

eripärast võib vastuväite esitamise 

tähtaega pikendada; 

13. teeb ettepaneku fikseerida kõigis 

tulevastes kokkulepetes vastuväite 

esitamise miinimumtähtaeg, selgitades, et 

seda ei tuleks võtta kui jäika raamistikku, 

vaid kui vajalikku miinimumi, millest 

lühema tähtaja korral muutuks parlamendi 

demokraatlik kontroll mõttetuks; arvab, et 

vastuväite esitamise miinimumtähtaeg 

peaks olema kaks kuud, mida saab 

parlamendi või komisjoni taotlusel 

pikendada veel kahe kuu võrra; rõhutab 

aga seejuures, et vastuväite esitamise 

tähtaeg peaks sõltuma delegeeritud 

õigusakti eripärast; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. nõuab, et igasuguse tulevase 

ühiskokkuleppe korral hakataks 

delegeeritud õigusakti kontrollimise aega 

arvestama hetkest, kui komisjon on 

edastanud selle kõik keeleversioonid, ning 

et seejuures nõuetekohaselt arvestataks 

parlamendi puhkuste ja 

valmisperioodidega; 

14. nõuab, et igasuguse tulevase 

kokkuleppe korral hakataks delegeeritud 

õigusakti kontrollimise aega arvestama 

hetkest, kui komisjon on edastanud selle 

kõik keeleversioonid, ning et seejuures 

nõuetekohaselt arvestataks parlamendi 

puhkuste ja valmisperioodidega; 
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15. rõhutab seoses mis tahes tulevaste 

ühiskokkulepetega, et delegeeritud 

õigusakte, mille kohta saab esitada 

vastuväiteid, võib Euroopa Liidu Teatajas 

avaldada ja seega jõustada alles vastuväite 

esitamiseks määratud ajavahemiku 

lõppemisel, välja arvatud juhtudel, mil 

toimub varane vastuväidetest loobumine; 

peab üleliigseks parlamendi ja nõukogu 

selget kohustust avaldada iga põhiõigusakti 

puhul, millised otsused langetati 

komisjonile delegeeritud volituste 

kasutamise kontrollimisel; 

15. rõhutab seoses mis tahes tulevaste 

kokkulepetega, et delegeeritud õigusakte, 

mille kohta saab esitada vastuväiteid, võib 

Euroopa Liidu Teatajas avaldada ja seega 

jõustada alles vastuväite esitamiseks 

määratud ajavahemiku lõppemisel, välja 

arvatud juhtudel, mil toimub varane 

vastuväidetest loobumine; peab üleliigseks 

parlamendi ja nõukogu selget kohustust 

avaldada iga põhiõigusakti puhul, millised 

otsused langetati komisjonile delegeeritud 

volituste kasutamise kontrollimisel; 

Or. en 

 

 


