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6. peatükk – artikkel 73 a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 73 a 

 Artikkel 73 d 

 Läbirääkimiste pidamine 

 1. Parlamendi läbirääkimisrühma 

tegevust suunab raportöör ja selle juht on 

vastutava komisjoni esimees või esimehe 

määratud aseesimees. 

Läbirääkimisrühma kuuluvad vähemalt 

iga osaleda sooviva fraktsiooni 

variraportöörid. 

 2. Kõik dokumendid, mida on kavas 

arutada kohtumisel nõukogu ja Euroopa 

Komisjoniga (kolmepoolne kohtumine), 

edastatakse läbirääkimisrühmale 

vähemalt 48 tundi või kiireloomulistel 

juhtudel vähemalt 24 tundi enne seda 

kolmepoolset kohtumist. 

 3. Pärast iga kolmepoolset kohtumist 

annavad läbirääkimisrühma juht ja 

raportöör läbirääkimisrühma nimel aru 

vastutava komisjoni järgmisel koosolekul. 

 Kui komisjoni koosolekut ei ole võimalik 

õigeaegselt kokku kutsuda, annavad 

läbirääkimisrühma juht ja raportöör 

läbirääkimisrühma nimel aru komisjoni 

koordinaatorite järgmisel koosolekul. 

 4. Kui läbirääkimiste tulemusel 

saavutatakse esialgne kokkulepe, 
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teatatakse sellest viivitamata vastutavale 

komisjonile. Viimase kolmepoolse 

kohtumise tulemusi kajastavad 

dokumendid tehakse komisjonile 

kättesaadavaks ja avaldatakse. Esialgne 

kokkulepe esitatakse vastutavale 

komisjonile, kes teeb otsuse ühel 

hääletusel antud häälte enamusega. 

Heakskiitmise korral esitatakse esialgne 

kokkulepe parlamendile läbivaatamiseks 

ja näidatakse selgelt ära kõik 

seadusandliku akti eelnõusse tehtud 

muudatused. 

 5. Kui asjaomased komisjonid ei jõua 

artiklite 54 ja 55 kohaselt kokkuleppele, 

määrab selliste läbirääkimiste alustamise 

ja pidamise üksikasjalikud eeskirjad 

kindlaks komisjonide esimeeste 

konverentsi esimees nendes artiklites 

sätestatud põhimõtete kohaselt. 

Or. en 
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1. peatükk – artikkel 117 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Parlament valib Euroopa Komisjoni 

presidendi koosseisu häälteenamusega. 
Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 

17 lõikele 7 valib parlament Euroopa 

Komisjoni presidendi oma liikmete 

enamusega. 

Hääletus on salajane. Hääletus on salajane. 

Or. en 
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1. peatükk – artikkel 198 – lõige 3 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

3. Uurimiskomisjoni moodustamise 

taotluses tuleb kindlaks määrata komisjoni 

uurimisobjekt ja taotlus peab sisaldama 

üksikasjalikku põhjendust. Parlament teeb 

esimeeste konverentsi ettepanekul otsuse 

komisjoni moodustamise kohta ja 

positiivse otsuse korral selle koosseisu 

kohta vastavalt artiklile 199. 

3. Uurimiskomisjoni moodustamise 

taotluses tuleb kindlaks määrata komisjoni 

uurimisobjekt ja taotlus peab sisaldama 

üksikasjalikku põhjendust. Parlament teeb 

esimeeste konverentsi ettepanekul otsuse 

komisjoni moodustamise kohta ja 

positiivse otsuse korral selle liikmete arvu 

kohta. 

Or. en 
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1. peatükk – artikkel 199 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a) 1 a. Komisjonide koosseis 

peegeldab võimalikult suurel määral 

parlamendi koosseisu. Komisjoni kohtade 

jaotus fraktsioonide vahel peab vastama 

proportsionaalse arvutuse lähimale 

eelnevale või järgnevale täisarvule. 

 Kui fraktsioonid ei jõua üksmeelele nende 

proportsionaalse esindatuse osas ühes või 

mitmes komisjonis, teeb otsuse esimeeste 

konverents. 

 1 b. Kui fraktsioon otsustab oma liikmeid 

komisjoni mitte nimetada või kui ta ei 

nimeta liikmeid esimeeste konverentsi 

poolt kindlaks määratud tähtaja jooksul, 

jäävad need kohad vabaks. Kohtade 

vahetamine fraktsioonide vahel ei ole 

lubatud. 

 1 c. Kui parlamendiliikme 

fraktsioonivahetuse tagajärjel rikutakse 

komisjonis fraktsioonide 

proportsionaalset esindatust, mis on 

määratud kindlaks lõikes 1 a, ning kui 

fraktsioonid ei jõua kokkuleppele, kuidas 

tagada nimetatud lõikes osutatud 

põhimõtete järgimine, teeb vajalikud 

otsused esimeeste konverents. 

 1 d. Fraktsioonide või fraktsioonilise 

kuuluvuseta parlamendiliikmete 

komisjonidesse nimetamise otsuse 
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muutmisest tuleb teada anda presidendile, 

kes teeb muudatuse parlamendile 

teatavaks hiljemalt järgmise istungi 

alguses. Otsus jõustub alates selle 

teatavaks tegemise kuupäevast. 

 1 e. Fraktsioonid ja fraktsioonilise 

kuuluvuseta parlamendiliikmed võivad 

nimetada igasse komisjoni 

asendusliikmeid, kelle arv ei ületa 

fraktsioonile või fraktsioonilise 

kuuluvuseta parlamendiliikmetele selles 

komisjonis ette nähtud täisliikmete arvu. 

Asendusliikmete nimetamisest tuleb 

teatada presidendile. Asendusliikmetel on 

õigus osaleda komisjoni koosolekutel, 

võtta sõna ja osaleda täisliikme 

puudumise korral hääletusel. 

 1 f. Kui täisliige puudub koosolekult ja 

asendusliikmeid ei ole nimetatud või nad 

puuduvad samuti, võib täisliige lasta end 

koosolekul esindada mõnel teisel sama 

fraktsiooni liikmel või kui tegemist on 

fraktsioonilise kuuluvuseta 

parlamendiliikmega, teisel fraktsioonilise 

kuuluvuseta parlamendiliikmel, kellel on 

õigus ka hääletada. Komisjoni esimehele 

tuleb sellest teada anda hiljemalt 

hääletuse alguseks. 

 Lõike 1 f viimases lauses ette nähtud 

eelnev teatamine peab toimuma enne selle 

punkti või nende punktide arutelu lõppu 

või hääletusele panemist, mille osas 

täisliige end esindada laseb. 

 Selle artikliga nähakse ette, et: 

 – komisjoni täis- või asendusliikme 

staatus sõltub ainult kuuluvusest 

vastavasse fraktsiooni; 

 – kui komisjonis fraktsiooni esindavate 

täisliikmete arv muutub, siis sellele 

vastavalt muutub ka fraktsiooni 

nimetatavate alaliste asendusliikmete 

maksimumarv; 

 – kui parlamendiliige vahetab fraktsiooni, 

kaotab ta komisjonis täis- või 
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asendusliikme staatuse, mis tal oli eelmise 

fraktsiooni liikmena; 

 – mitte mingil tingimusel ei saa komisjoni 

liige olla teise fraktsiooni kuuluva 

kolleegi asendusliige. 

 (Artikli viimased kaks nummerdamata 

lõiku on lisatud tõlgendusena.) 

Or. en 
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3. peatükk – artikkel 212 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Delegatsioonide liikmed valitakse 

pärast seda, kui fraktsioonid ja 

fraktsioonilise kuuluvuseta 

parlamendiliikmed on esitanud esimeeste 

konverentsile kandidaatide nimed. 

Esimeeste konverents esitab parlamendile 

ettepaneku, püüdes võimaluste piires 

tagada liikmesriikide ja poliitiliste vaadete 

õiglase esindatuse. Kohaldatakse artikli 
199 lõikeid 2, 3, 5 ja 6. 

2. Fraktsioonid tagavad nii suurel 

määral kui võimalik liikmesriikide, 

poliitiliste vaadete ning naiste ja meeste 

õiglase esindatuse. Ühest liikmesriigist 

valitud parlamendiliikmed võivad 

moodustada maksimaalselt ühe 

kolmandiku delegatsiooni koosseisust. 

Artikli 199 lõikeid 1 d, 1 e ja 1 f 

kohaldatakse vajalike muudatustega. 

Or. en 
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4. peatükk – artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

  

Or. en 
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4. peatükk – artikkel 32 – lõige 1 – taane 1 – tõlgendus 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

  

Or. en 

 


