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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab veel kord, kui oluline on tagada volinikukandidaatide sõltumatus; on arvamusel, 

et volinike huvide deklaratsioonide kontrollimine peaks jääma õiguskomisjoni 

ainupädevusse; leiab siiski, et volinike huvide deklaratsiooni ulatus on praegu liiga 

piiratud, ja kutsub komisjoni üles oma eeskirjad võimalikult kiiresti läbi vaatama; 

2. on arvamusel, et volinikukandidaatide majanduslike huvide deklaratsioonide 

kontrollimine ei tähenda ainult deklaratsiooni nõuetekohase täitmise kontrollimist, vaid 

selle raames tuleb ühtlasi kindlaks teha, kas deklaratsiooni sisust ilmneb huvide konflikt; 

on seetõttu seisukohal, et õiguskomisjonil peaksid olema suuremad kontrollivolitused, mis 

hõlmavad eelkõige võimalust nõuda mis tahes vajaliku täiendava teabe avalikustamist 

deklaratsioonide põhjalikuks hindamiseks ning õigust nõuda volinikukandidaadi 

kohalolekut, et vastata täiendavatele küsimustele majanduslike huvide deklaratsiooni 

põhjal, ilma et sellega piirataks vastutava komisjoni eelisõigust kuulamist läbi viia; 

3. on seisukohal, et majanduslike huvide deklaratsioonid peavad hõlmama perehuvisid, nagu 

on ette nähtud volinike käitumisjuhendi artiklis 1.6; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjon peab tuvastama igasuguse huvide konflikti, mis 

võib takistada komisjoni liikmel kohustuste täitmist, ning on seetõttu seisukohal, et 

komisjonil peaks olema võimalik teha kindlaks ja tagada volinikukandidaatide esitatud 

majanduslike huvide deklaratsioonide täpsus ja täielikkus enne nende kuulamist 

parlamendis; 

5. soovitab koostada algatusraporti konkreetselt volinikukandidaatide esitatud majanduslike 

huvide deklaratsioonides esinevate huvide konfliktide teemal; 

6. peab soovitavaks suuremat kooskõla volinike vastutusala ja parlamendikomisjonide 

vastavate pädevusvaldkondade vahel, ilma et kumbki institutsioon rikuks teise eelisõigust 

määrata kindlaks oma sisestruktuur ja koosseis; 

7. on arvamusel, et vastutavate komisjonide läbiviidavad kuulamised on olulised mitte ainult 

kandidaatide isiksuse ja poliitiliste prioriteetide hindamiseks, vaid ka selleks, et teha 

kindlaks nende sobivus ja suutlikkus kavandatavaid kohustusi täita; rõhutab, et kandidaate 

komisjoni asepresidendi ametikohale tuleks kohelda samamoodi kui kõiki teisi 

kandidaate; 

8. rõhutab, et kuulamiste eesmärk on anda volinikukandidaatidele võrdne ja õiglane 

võimalus ennast ja oma arvamusi tutvustada vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra 

XVI lisale, pöörates erilist tähelepanu menetluse erapooletusele ja poliitilisele 

neutraalsusele; 

9. rõhutab, et volinike kolleegiumi liikmete hulgas tuleb saavutada meeste ja naiste võrdne 

esindatus; 
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10. on arvamusel, et vaja on suuremat paindlikkust, eelkõige seoses ajaga, mis on ette nähtud 

täiendavateks küsimusteks ja kandidaatide vastusteks; 

11. on seisukohal, et küsimuste esitajatel peaks olema võimalik esitada kohe täiendavaid 

küsimusi (nt võiks lubada 30 sekundit täiendava küsimuse esitamiseks ja ühe minuti 

vastamiseks); 

12. leiab, et tuleks kehtestada asenduskandidaatide kuulamisi reguleerivad eeskirjad, eelkõige 

seoses tähtaegadega, et asenduskandidaati ei seataks ebasoodsamasse olukorda võrreldes 

selle volinikukandidaadiga, kelle kuulamine algselt toimus; nõuab seetõttu 

institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist, milles sätestatakse volinikukandidaatide 

kuulamiste eeskirjad; 

13. on seisukohal, et juhul, kui koordinaatorid ei ole saavutanud üksmeelt volinikukandidaadi 

hindamise küsimuses, tuleks lõpliku otsuse tegemiseks korraldada parlamendikomisjonis 

nimeline hääletus. 



 

AD\1060797ET.doc 5/5 PE551.952v02-00 

 ET 

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 7.5.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

14 

0 

7 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese 

Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, 

Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie 

Rozière, Cecilia Wikström 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2) 

Morten Messerschmidt 

 


