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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 Sõltumatute ekspertide kolleegium 

  1. Komisjon moodustab sõltumatute 

ekspertide kolleegiumi (edaspidi 

„kolleegium“). Sinna kuuluvad 

sõltumatud eksperdid riigiõiguse ning 

finants- ja eelarveküsimuste valdkonnas. 

Iga liikmesriigi parlament nimetab ühe 

eksperdi ja Euroopa Parlament nimetab 

kümme eksperti. Kolleegiumi koosseisus 

tagatakse sooline tasakaal. 

 Vajadusel võib vastavalt lõikes 6 osutatud 

töökorrale kutsuda kolleegiumisse 

vaatlejaks asjaomaste organisatsioonide 

ja võrgustike, nt teaduste ja 

humanitaarteaduste akadeemiate 

Euroopa föderatsiooni, inimõiguste 

edendamise ja kaitse eest vastutavate 

riigiasutuste Euroopa võrgustiku, 

Euroopa Nõukogu organite, Euroopa 

Nõukogu kohtute efektiivsust hindava 

komisjoni, Euroopa Advokatuuride ja 

Õigusliitude Nõukogu, 

maksuõigusvõrgustiku, Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni, Euroopa 

Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 

ning Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni esindajaid. 

 2. Kolleegiumi nõuandvate ülesannete 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

eesmärk on aidata komisjonil selgitada 

välja liikmesriigis esinevad üldistunud 

puudused õigusriigi toimimises, mis 

kahjustavad või võivad kahjustada 

usaldusväärse finantsjuhtimise või liidu 

finantshuvide kaitse põhimõtet. 

Kolleegium hindab igal aastal olukorda 

kõigis liikmesriikides kvantitatiivsete ja 

kvalitatiivsete kriteeriumide ja teabe 

alusel, võttes nõuetekohaselt arvesse 

artikli 5 lõikes 2 osutatud teavet ja 

suuniseid. 

 3. Euroopa Parlament korraldab koos 

riikide parlamentidega iga-aastase 

järelarutelu kolleegiumi hinnangu üle. 

 4. Oma nõuandvat ülesannet täites ja 

võttes arvesse lõikes 2 esitatud kaalutluste 

tulemusi, võib kolleegium esitada oma 

arvamuse liikmesriigis esineva üldistunud 

puuduse kohta õigusriigi toimimises. 

Arvamuse esitamisel püüab kolleegium 

saavutada konsensuse. Kui konsensusele 

ei jõuta, väljendab kolleegium oma 

arvamust oma liikmete 

lihthääleenamusega. 

 5. Komisjon võtab rakendusaktide 

vastuvõtmisel vastavalt artikli 5 lõikele 6 

ja artikli 6 lõikele 2 arvesse kõiki 

asjakohaseid arvamusi, mille kolleegium 

on esitanud kooskõlas käesoleva artikli 

lõikega 4. 

 6. Kolleegium valib oma liikmete hulgast 

esimehe. Kolleegium kehtestab oma 

töökorra. 

Or. en 

 


