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Muudatusettepanek  1 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 116 – lõige 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

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

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

Selgitus 

Parlamendil ja nõukogul on seadusandlikus tavamenetluses ja eelarvemenetluses võrdsed 

pädevused. Arvestades uut institutsioonidevahelist tasakaalu, ei ole enam põhjust hoida 

päevakorras nõukogu infotundi selle praegusel kujul. 

 

Muudatusettepanek  2 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 116 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

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

osaistungjärgul esitada Euroopa 
Komisjonile üle ühe küsimuse. 

Selgitus 

Parlamendil ja nõukogul on seadusandlikus tavamenetluses ja eelarvemenetluses võrdsed 

pädevused. Arvestades uut institutsioonidevahelist tasakaalu, ei ole enam põhjust hoida 

päevakorras nõukogu infotundi selle praegusel kujul. 

 

Muudatusettepanek  3 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 116 – lõige 5 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

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. 

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

Selgitus 

Arvestades nõukogu teisi pädevusi, eelkõige poliitika kujundamise, koordineerimise ja 

rakendamise ülesannet, peaks olema võimalik korraldada nõukoguga eraldi infotunde. 

 

Muudatusettepanek  4 

 
Euroopa Parlamendi kodukord 

II lisa – A osa – punkt 1 – taane 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

– kuuluvad Euroopa Komisjoni või 

nõukogu pädevusse ja vastutusalasse ning 
pakuvad üldist huvi; 

- kuuluvad adressaatide pädevusse ja 
vastutusalasse ning pakuvad üldist huvi; 

 

Muudatusettepanek  5 

 
Euroopa Parlamendi kodukord 

II lisa – A osa – punkt 1 – taane 2 a (uus) 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 - puudutavad – konkreetselt nõukogule 

suunatud küsimuste puhul – eelkõige 

nõukogu kohustuste täitmist liidu poliitika 

väljatöötamisel, koordineerimisel või 

rakendamisel, või volitusi ametisse 

nimetamisel, või Euroopa Liidu 

institutsioonide, asutuste ja ametite 

toimimist või aluslepingute muutmist; 

 

Muudatusettepanek  6 

 
Euroopa Parlamendi kodukord 

II lisa – A osa – punkt 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui 
päevakord näeb juba ette sama teema 
arutamise asjaomase institutsiooni 
osavõtul. 

2. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui 
päevakord näeb juba ette sama teema 
arutamise asjaomase institutsiooni 
osavõtul, või kui see on nõukogu puhul 
seotud Euroopa Liidu lepingu artikli 16 

lõike 1 esimeses lauses nimetatud 

seadusandja ja eelarve kinnitaja 

ülesannetega. 

 


