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Teema: Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve 
kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises.

Euroopa Komisjon esitas 2018. aasta mais ettepaneku võtta vastu määrus liidu eelarve kaitsmise 
kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (edaspidi „määrus“).

Parlament võttis esimese lugemise seisukoha ettepaneku kohta võtta vastu määrus vastu 2019. aasta 
aprillis ja teatas, et on valmis alustama institutsioonidevahelisi läbirääkimisi. Nõukogu on arutanud 
ettepanekut võtta vastu määrus oma istungitel, aga ei ole veel võtnud vastu seisukohta ega 
teavitanud parlamenti piisavalt määruse üle peetavate läbirääkimiste hetkeseisust.

Parlament on nõudnud nõukogult sisuliste kõneluste alustamist käimasolevate läbirääkimiste üle ja 
toonitanud, et parlament ei kavatse Euroopa Ülemkogu otsust lihtsalt kuulekalt heaks kiita, pidamata 
nõuetekohaseid läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku paketi ja valdkondlike õigusaktide kõigi 
osade, sh määruse üle 1 .

Eelnimetatut arvesse võttes palutakse nõukogul vastata järgmistele küsimustele.

1. Millised on peamised määruse punktid, mida nõukogus veel arutatakse?

2. Kuna määrus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõike 1 punktil a, kohaldatakse 
selle suhtes seadusandlikku tavamenetlust. Arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 15 lõikes 1 on 
sätestatud, et Euroopa Ülemkogu ei toimi seadusandjana, siis kas nõukogu võib kinnitada, et 
Euroopa Ülemkogu järeldustes mitmeaastase finantsraamistiku kohta ei käsitleta ettepaneku sisu, 
sealhulgas sellisid küsimusi nagu kohaldatav otsustamismenetlus, kuna see kujutaks endast selget 
sekkumist kaasseadusandjate seadusandlikesse volitustesse?

3. Millal kavatseb nõukogu alustada parlamendiga läbirääkimisi?
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1 Vt Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja 
omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused ( Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032).


