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Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas ülalnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra 
artiklile 110 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine: 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest 
vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul on lisaks artiklites 180 ja 181 sätestatud tingimustele ettepanekule 
muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, 
kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta 
on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui 
need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. 
Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma lisas esitatud arvamust ja võttes arvesse 
raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid 
sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, ning varasema õigusakti 
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muutmata sätete ja nimetatud sisuliste muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Seetõttu otsustas õiguskomisjon oma 14. juuni 2022. aasta koosolekul 19 poolt- ja 3 
vastuhäälega (erapooletuid ei olnud)1 soovitada vastutaval põhiseaduskomisjonil jätkata 
ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist vastavalt kodukorra artiklile 110.

Lugupidamisega

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Adrián Vázquez Lázara (esimees), Sergey Lagodinsky (aseesimees), Marion 
Walsmann (aseesimees), Lara Wolters (aseesimees), Raffaele Stancanelli (aseesimees), Pascal Arimont, Ilana 
Cicurel, Pascal Durand, Iban Garcia del Blanco, Esteban Gonzáles Pons, Virginie Joron, Gilles Lebreton, 
Maria-Manue Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier 
Zarzalejos, Brando Benifei (Franco Roberti asendusliige), Emil Radev (Axel Vossi asendusliige), Luisa Regimenti 
(Jiří Pospíšili asendusliige), René Repasi (Tiemo Wölkeni asendusliige), Kosma Złotowski (Angel Dzhambazki 
asendusliige), François-Xavier Bellamy (Didier Geoffroy’ asendusliige vastavalt kodukorra artikli 209 lõikele 7), 
Claude Gruffrat (Marie Toussaint’ asendusliige vastavalt kodukorra artikli 209 lõikele 7).
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Brüssel, 11. mai 2022

ARVAMUS

  EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning 
rahastamist (uuesti sõnastatud)
COM(2021)0734, 25.11.2021 – 2021/0375 (COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti 
sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 12. ja 
14. jaanuaril 2022. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 
ettepanek.

Olles vaadanud koosolekutel1 läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta 
määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, märkis konsultatiivne töörühm ühisel 
kokkuleppel järgmist.
1. Alljärgnevad kohad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse 
sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– artikli 10 lõikesse 3 sõnade „ja e“ ning „ja d“ lisamine;
– artikli 21 lõikes 3 sõnade „selgelt nähtaval ja kasutajasõbralikul viisil“ asendamine 

sõnadega „vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile i“;
– artikli 23 lõike 7 teises lõigu viite, mis praegu sisaldub määruse (EL, 

Euratom) nr 1141/2014 artikli 20 lõike 6 punktis b, „finantsmääruse artiklites 78 ja 79“ 
asendamine viitega „määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklites 98–100“;

– artikli 33 lõikes 1 sõna „ameti“;
– artikli 33 lõikes 3 tähistus „b–f“;
– I lisasse sõnade „ja e“ ning „ja d“ lisamine.

2. Põhjenduses 22 tuleks sõnad „uus menetlus“ asendada sõnaga „kontrollimenetlus“.
3. Artikli 6 lõike 1 punktis c tuleks viide „punktis 5“ asendada viitega „punktis 4“.
4. Artiklis 23 lõikes 11 tuleks viide „lõigete 8 ja 9“ asendada viitega „lõigete 9 ja 10“.
5. Artikli 31 punktis b tuleks viide „artikli 27 lõike 2 punkti a alapunktis vi“ asendada viitega 

1 Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti 
originaalkeelne versioon.
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„artikli 30 lõike 2 punkti a alapunktis vi“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et 
ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis 
ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas 
piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
õigusnõunik õigusnõunik peadirektor


