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palutakse kontrollida, kas Euroopa tasandi erakond või sihtasutus järgib 
liidu aluseks olevaid väärtusi)

Kodukorra artikli 235 lõige 3

Põhiseaduskomisjon,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõiget 4,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 224,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta 
määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist)1 artikli 10 lõike 3 
esimest lõiku,

– võttes arvesse kodukorra artikli 235 lõike 3 seitsmendat lõiku,

kehtestas ja kiitis 19. veebruaril 2020 heaks järgmised suunised selle kohta, kuidas käsitleda 
kodanike rühmade põhjendatud taotlusi, milles palutakse Euroopa Parlamendil paluda 
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametil kontrollida, kas 
registreeritud Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus täidab 
määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 3 lõike 1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c 
sätestatud tingimusi, st järgib ELi lepingu artiklis 2 sätestatud liidu aluseks olevaid väärtusi.

1 ELT L 317, 4.11.2014, lk 1.
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Üldpõhimõtted

Põhiseaduskomisjon tegeleb ainult põhjendatud taotlustega, mille vastuvõetavust on president 
vastavalt kodukorra artikli 235 lõikele 3 kontrollinud. Otsus vastuvõetavuse kohta kuulub 
presidendi ainupädevusse. President kontrollib muu hulgas esiteks seda, kas taotlusele on 
füüsiliselt alla kirjutanud vähemalt 50 tuvastatavat füüsilist isikut, kes ei ole Euroopa 
Parlamendi praegused liikmed, ja teiseks, kas taotlusele on lisatud faktilised tõendid. 

Selleks et põhjendatud taotlust oleks võimalik edukalt menetleda, palub komisjoni 
sekretariaat taotlejatel nimetada kodanike rühma hulgast kontaktisiku.

Menetlus

 Sekretariaadi tasandil

Pärast presidendilt lubatava taotluse saamist analüüsib komisjoni sekretariaat seda ja 
valmistab kahe nädala jooksul ette dokumendid koordinaatoritele.

Dokumendid edastatakse ka kõigile komisjoni täis- ja asendusliikmetele. 

 Koordinaatorite tasandil

Koordinaatorid esitavad komisjonile soovituse selle kohta, kas menetlus lõpetada või esitada 
kodanike rühma taotlus parlamendile. Sellega seoses peaksid koordinaatorid eelkõige 
hindama, kas kodanike esitatud olulised faktilised tõendid selle kohta, et asjaomane Euroopa 
tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei vasta 
määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 3 lõike 1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c 
sätestatud tingimustele, õigustavad taotluse esitamist ametile.

 Komisjoni tasandil

Koordinaatorite soovitus lisatakse komisjoni päevakorda aegsasti enne neljakuulise tähtaja 
möödumist, nagu on sätestatud kodukorra artikli 235 lõike 3 kolmandas lõigus.

Komisjon võib korraldada kodanike rühma taotluse teemal arutelu, võttes arvesse 
koordinaatorite soovitust.

Komisjon otsustab vähemalt kolme fraktsiooni esindavate liikmete häälteenamusega, kas 
edastada kodanike rühma taotlus presidendile, et president esitaks selle parlamendile. Kui 
seda häälteenamust ei saavutata, loetakse menetlus lõpetatuks.

Komisjoni otsusest teatatakse kirjalikult kodanike rühma kontaktisikule.

 Edastamine presidendile

Esimees teeb komisjoni otsuse presidendile teatavaks kirja teel.


