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Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2004. aasta otsust volituste kontrollimise kohta1, 

eelkõige selle lõiget 6; 

 

– võttes arvesse peasekretäri 15. veebruari 2005. aasta kirja; 

 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202; 

 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 

(A6-0274/2006), 

 

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused; 

 

2. tuletab meelde, et mainitud muudatused hakkavad kehtima järgmise osaistungjärgu 

esimesel päeval kodukorra artikli 202 lõike 3 kohaselt; 

 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule 

ja komisjonile. 

                                                 
1  ELT C 226 E, 15.9.2005, lk 51. 



 

Kehtiv tekst 
 

Muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

Artikli 3 lõige -1 (uus) 

 -1. Euroopa Parlamendi valimiste järel 

palub president liikmesriikide pädevatel 

asutustel teatada parlamendile 

viivitamatult valitud liikmete nimed, et 

kõik liikmed saaksid parlamendis tööle 

asuda valimisjärgse esimese istungi 

algusest alates. 

 Ühtlasi pöörab president nende asutuste 

tähelepanu 20. septembri 1976. aasta akti 

asjakohastele sätetele ja palub neil võtta 

vajalikud meetmed, et vältida 

kokkusobimatust Euroopa Parlamendi 

liikme ametiga. 

 (Praegune artikli 3 lõige 6 jäetakse välja.) 

Muudatusettepanek 2 

Artikli 3 lõige -1 a (uus) 

  -1a. Iga liige, kelle valimisest on 

parlamendile teatatud, esitab enne 

parlamendis ametisse asumist kirjaliku 

deklaratsiooni selle kohta, et tal ei ole 

ühtki Euroopa Parlamendi liikme 

ametiga kokkusobimatut ametit 20. 

septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõigete 

1 või 2 tähenduses. Pärast üldvalimisi 

esitatakse see deklaratsioon võimalusel 

mitte hiljem, kui kuus päeva enne 

parlamendi esimest istungit. Kuni 

parlamendiliikme volitusi pole 

kontrollitud või vaidluse kohta pole veel 

otsust vastu võetud ja tingimusel, et ta on 

eelnevalt eespool nimetatud 

deklaratsioonile alla kirjutanud, võtab 

parlamendiliige täievoliliselt parlamendi 

ja selle organite istungitest osa. 

 Kui avalikkusele kättesaadavate allikate 

abil tõestatavate asjaolude alusel on 

kindlaks tehtud, et liikmel on 20. 

septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõigete 



1 ja 2 tähenduses Euroopa Parlamendi 

liikmele sobimatu amet, kuulutab 

parlament presidendilt saadud teabe 

põhjal ametikoha vabaks. 

 (Praegune artikli 3 lõige 5 jäetakse välja.) 

Muudatusettepanek 3 

Artikli 3 lõike 2 teine lõik 

Parlamendiliikme mandaadi kehtivust ei 

ole võimalik kinnitada, kuni 

parlamendiliige ei ole esitanud 20. 

septembri 1976. a akti artiklis 7 ja 

käesoleva kodukorra I lisas nõutud 

kirjalikke deklaratsioone.  

Parlamendiliikme mandaadi kehtivust ei 

ole võimalik kinnitada, kuni 

parlamendiliige ei ole esitanud käesolevas 

artiklis ja käesoleva kodukorra I lisas 

nõutud kirjalikke deklaratsioone.  

Muudatusettepanek 4 

Artikli 4 lõige 4 

4. Erinevustest, mis tulenevad 

siseriiklikest õigusaktidest, teavitatakse 

parlamenti; parlament võtab erinevused 

teadmiseks.  

4. Kui liikmesriigi pädev asutus teavitab 

presidenti Euroopa Parlamendi liikme 

volituste lõppemisest selle liikmesriigi 

õigusnormide kohaselt 20. septembri 

1976. aasta akti artikli 7 lõikes 3 

nimetatud kokkusobimatuse tõttu või 

mandaadi kehtetuks tunnistamise tõttu 

nimetatud akti artikli 13 lõike 3 kohaselt, 

teavitab president parlamenti mandaadi 

lõppemisest liikmesriigi teatatud 

kuupäeval ja palub liikmesriigil vaba koht 

viivitamatult täita. 

Kui mõni liikmesriigi või liidu pädev 

ametiasutus või asjaomane parlamendiliige 

teatab presidendile parlamendiliikme 

sellisesse ametisse määramisest, mida ei 

saa ühitada Euroopa Parlamendi liikme 

ametiga, informeerib president sellest 

parlamenti, mis võtab seejärel vastu otsuse 

parlamendiliikme koha vabaks jäämise 

kohta. 

Kui mõni liikmesriigi või liidu pädev 

ametiasutus või asjaomane parlamendiliige 

teatab presidendile parlamendiliikme 

sellisesse ametisse nimetamisest või 

valimisest, mis on kokkusobimatu Euroopa 

Parlamendi liikme ametiga 20. septembri 

1976. aasta akti artikli 7 lõigete 1 või 2 

tähenduses, informeerib president sellest 

parlamenti, mis võtab seejärel vastu otsuse 

parlamendiliikme koha vabaks jäämise 

kohta. 

Muudatusettepanek 5 

Artikli 4 lõike 6 teine taane 

– kui parlamendiliige nimetatakse – kui parlamendiliige nimetatakse või 



ametisse, mida kas vastava riigi 

valimisseaduse või 20. septembri 1976. a 

akti artikli 7 järgi ei saa ühitada Euroopa 

Parlamendi liikme ametiga, on selleks 

kuupäev, mille on teatanud liikmesriikide 

või liidu pädevad ametiasutused või 

asjaomane parlamendiliige ise. 

valitakse ametisse, mis 20. septembri 1976. 

aasta akti artikli 7 lõigete 1 või 2 

tähenduses on kokkusobimatu Euroopa 

Parlamendi liikme ametiga, on selleks 

kuupäev, mille on teatanud liikmesriikide 

või liidu pädevad ametiasutused või 

asjaomane parlamendiliige. 

Muudatusettepanek 6 

Artikli 4 lõige 7 

7. Kui parlament on vastu võtnud otsuse, et 

koht jääb vabaks, informeerib ta sellest 

asjaomast liikmesriiki. 

7. Kui parlament on vastu võtnud otsuse, et 

koht on vaba, informeerib ta sellest 

asjaomast liikmesriiki ja palub tal koht 

viivitamatult täita. 

Muudatusettepanek 7 

Artikli 11 tõlgendus 

Kui sel ajal, kui istungit juhatab vanim 

parlamendiliige, tõstatatakse volituste 

kontrollimist puudutav küsimus, edastab 

ta selle küsimuse volituste kontrollimise 

eest vastutavale komisjonile. 

Vanim parlamendiliige kasutab 

presidendi volitusi, millele on osutatud 

artikli 3 lõike -1 a teises lõigus. Kõik 

muud volituste kontrollimist puudutavad 

küsimused, mis tõstatatakse sel ajal, kui 

istungit juhatab vanim parlamendiliige, 

edastatakse volituste kontrollimise eest 

vastutavale komisjonile. 

 


