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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist 
kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga 
ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel 
sõlmimise kohta
(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15383/2017),

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja 
koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse 
võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli eelnõu (15410/2017),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artiklitele 207 ja 211 ning 
artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0489/2018),

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0066/2019),

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mehhiko Ühendriikide 
valitsusele ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

Vastavalt Horvaatia Vabariigi ühinemisakti artikli 6 lõikele 2 kohustus Horvaatia ühinema 
kehtivate lepingutega, mille liikmesriigid ja Euroopa Liit on kolmandate riikidega sõlminud 
või millele nad on alla kirjutanud. Horvaatia ühineb nende kehtivate lepingutega 
liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutseva nõukogu ja asjaomaste kolmandate riikide vahel 
sõlmitavate protokollidega, kui lepingutes ei ole sätestatud teisiti.

14. septembril 20121 andis nõukogu komisjonile volitused alustada kolmandate riikidega 
läbirääkimisi protokollide sõlmimiseks. Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist 
kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud kolmas lisaprotokoll allkirjastati 
8. detsembril 1997 Brüsselis ning jõustus 1. oktoobril 2000. 

Kolmanda protokolli läbirääkimised viidi edukalt lõpule, protokollile kirjutati alla 
27. novembril 2018 Brüsselis ning see edastati Euroopa Parlamendile, kõigepealt nõukogu 
otsuse ettepaneku kujul2 ja seejärel nõukogu otsuse eelnõuna, et saada parlamendi nõusolek, 
mis on vajalik protokolli lõplikuks sõlmimiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 
lõike 6 teise lõigu punktile a. Tuleb märkida, et otsuse ettepaneku artikli 5 lõikes 3 on ette 
nähtud ajutine kohaldamine.

Selle menetlusega tegelev raportöör Inmaculada Rodriguez-Piñero soovitab anda nõusoleku 
protokolli sõlmimiseks, et Horvaatia saaks täieõiguslikuks lepinguosaliseks. 

Seejuures on raportööril järgmised nõudmised:

i) tõhustada teabevahetust rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga (INTA) kogu 
rahvusvaheliste lepingute kehtivusaja jooksul, mis hõlmab ka läbirääkimisi nn tehniliste 
ja mõne riigi ELi liikmeks saamisega seotud kokkulepete sõlmimiseks;

ii) teha üldsusele ja sidusrühmadele kättesaadavaks asjaomaste komisjoni talituste (selleks 
ette nähtud) kirjalikud kokkuvõtted, mis sisaldavad faktilist teavet ja milles selgitatakse 
niisuguste rahvusvaheliste lepingute tagajärgi, et kõik ettevõtjad ja kodanikuühiskond 
toimuvaid muutusi mõistaksid ja neist kasu saaksid; 

iii) piirata lepingute ajutist kohaldamist enne Euroopa Parlamendi nõusoleku saamist, kuna 
aluslepingu artikli 218 lõike 5 kohaselt on see ette nähtud üksnes vajaduse korral;

iv) nõukogul ja komisjonil tuleb esitada Euroopa Parlamendile, asjaomastele ettevõtjatele, 
sotsiaalpartneritele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele eel- ja järelteavet seoses 
kõigi otsustega, mis on tehtud rahvusvahelistes kaubanduslepingutes sätestatud 

1 Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et teha lepingutes, mis on allkirjastatud või 
sõlmitud Euroopa Liidu või Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning ühe või mitme kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni vahel, kohandusi seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga 
(nõukogu dokument 13351/12 LIMITED).
2 Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt 
poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale 
lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli 
Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (COM(2017)0722 final – 2017/0318 (NLE)).
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organites, kaasa arvatud otsused, millega kolmandatele isikutele antakse kontsessioone 
ja hüvitisi.
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