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Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele 

institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele 

Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioon Lissaboni lepingu jõustumise mõju 

kohta käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele 

(KOM(2009)0665) – „koondteatis” 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009; 

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Lissaboni lepingu jõustumise mõju 

käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele“ (KOM(2009)0665) 

ning selle lisa (KOM(2010)0147); 

– võttes arvesse ministrite nõukogu 23. märtsi 2010. aasta lisakonsulteerimist käsitlevat 

kirja; 

– võttes arvesse presidendi 15. detsembri 2009. aasta teadaannet täiskogu istungil; 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 58 ja 59; 

– võttes arvesse oma 7. mai 2009. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute 

kohustuste kohta Lissaboni lepingu rakendamisel1, eelkõige selle lõiget 75; 

– võttes arvesse kõikide menetluses olevate ettepanekute sõelumist 

parlamendikomisjonide poolt ja selle tulemusi, mis komisjonide esimeeste konverents 

kogus kokku 8. veebruaril 2010; 

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 4. märtsi 2010. aasta otsust, milles kiidetakse 

sõelumise tulemused heaks, 

– võttes arvesse presidendi 14. aprilli 2010. aasta kirju ministrite nõukogu eesistujale ja 

Euroopa Komisjoni presidendile, vastuseks komisjoni teatisele KOM(2009)0665, 

A. arvestades, et Euroopa Parlament on kontrollinud komisjoni teatise täielikkust ja 

korrektsust, eelkõige seoses õigusliku alusega ning Lissaboni lepinguga hõlmatud 

menetlusega, millele viidatakse komisjoni loeteludes, 

1. on arvamusel, et Lissaboni lepinguga kehtestatakse uus õiguslik raamistik, mis mõjutab 

menetluses olevaid dokumente, eelkõige nende õiguslikus aluses ja asjassepuutuvates 

menetlustes tehtud muudatuste tõttu, ning seepärast märgib ära järgmise 10 menetlusest 

koosneva loetelu, mille puhul ta soovib uut või muudetud komisjoni ettepanekut või 

vajaduse korral lisakonsultatsioone ministrite nõukoguga, et võtta nõuetekohaselt 

arvesse uut raamistikku, ning palub mõlemal institutsioonil need taotlused rahuldada: 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa 

                                                 
1   Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0373. 



 

Majandusühenduses EMÜ ja Türgi assotsiatsiooninõukogu otsust nr 3/80, mis 

käsitleb Euroopa Ühenduse sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamist Türgi 

töötajate ja nende pereliikmete suhtes, 1983/1101(CNS); 

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv täiendavate 

pensioniõiguste kaasaskantavuse parandamise kohta, 2005/0214(COD); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus võtta meetmeid neurodegeneratiivsete 

haiguste, eelkõige Alzheimeri tõve vastu võitlemiseks teadustegevuse ühise 

kavandamise kaudu, 2009/0113(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, 

2009/0033(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse piiravad meetmed 

teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses 

olukorraga Somaalias, 2009/0114(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

1104/2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise 

põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), 2009/0136(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kalavarude kaitse kohta tehniliste 

meetmete abil, 2008/0112(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva 

vahelepingu kohta, mis sõlmitakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- 

ja Teraseühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt 

Valgevene Vabariigi vahel, 1996/0053(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse poolt rahvusvahelise 

troopilise puidu lepingu sõlmimise kohta, 2006, 2006/0263(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

2100/94 seoses ühenduse sordiameti juhataja ametiajaga, 2005/0078(CNS); 

2. kinnitab oma seisukohta järgmise 29 menetluse osas, mis muutusid Lissaboni lepingu 

alusel nõuandemenetlusest seadusandlikuks tavamenetluseks, nõuandemenetlusest 

nõusolekumenetluseks või endisest nõusolekumenetlusest praegu kehtivaks 

nõusolekumenetluseks: 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema 

liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica Vabariigi, El Salvadori Vabariigi, 

Guatemala Vabariigi, Hondurase Vabariigi, Nicaragua Vabariigi ja Panama 

Vabariigi poliitilise dialoogi ning koostöö lepingu sõlmimise kohta, 

2003/0266(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu 

allkirjastamise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning 

teiselt poolt Andide Ühenduse ja selle liikmesriikide Boliivia, Colombia, 



Ecuadori, Peruu ja Venezuela Bolivari Vabariigi vahel, 2003/0268(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 

1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning 

mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse 

ühtne määrus), seoses toidukaupade jagamisega ühenduses enim puudust 

kannatavatele isikutele, 2008/0183(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 

vahelise audiovisuaalvaldkonda käsitleva lepingu, millega kehtestatakse 

tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 

2007, ja lõppakti sõlmimise kohta, 2007/0171(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 

883/2004 ja määruse (EÜ) nr […] kohaldamisala kolmandate riikide kodanikele, 

keda need sätted veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu, 

2007/0152(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel 

ratifitseerida Euroopa Ühenduse huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

2007. aasta kalandustöö konventsioon (konventsioon nr 188), 2008/0107(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli sõlmimise kohta 

Euroopa Ühenduse nimel, 2008/0171(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, 

Hiina, Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumide (Hiina 

Taipei), Colombia, Kuuba, Ecuadori, Hongkongi erihalduspiirkonna, India, 

Jaapani, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinide, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidega 

GATSi XXI artikli alusel sõlmitavate asjaomaste lepingute kohta seoses vajalike 

kompenseerivate täpsustustega, mis tulenevad Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, 

Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta 

Vabariigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki 

Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest Euroopa Liiduga, 

2007/0055(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 

liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise kaubanduse ja koostöö 

raamlepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti 

Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, 

Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi 

ühinemist Euroopa Liiduga, 2005/0121(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva 

vahelepingu kohta, mis sõlmitakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- 

Teraseühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt 

Türkmenistani vahel, 1998/0304(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 



 

liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu 

lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia 

ühinemist Euroopa Liiduga, 2007/0083(AVC); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse 

majanduspartnerlusleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

ning teiselt poolt CARIFORUMi riikide vahel, 2008/0061(AVC); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse vahepealne 

majanduspartnerlusleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

ning teiselt poolt Côte d'Ivoire’i vahel, 2008/0136(AVC); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa 

Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja selle juurde kuuluva lepingu 

sõlmimise kohta, 2007/0115(AVC); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

2007/2004 seoses Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori ja tegevdirektori 

asetäitja ametiajaga, 2005/0089(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv viinamarjade vegetatiivse 

paljundusmaterjali turustamise kohta (kodifitseeritud versioon), 

2008/0039(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv veterinaarkontrollide kohta 

ühendusesiseses kaubanduses (kodifitseeritud versioon), 2008/0037(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette ühendusse 

kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise 

põhimõtted (kodifitseeritud versioon), 2008/0253(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ühenduse patendi kohta, 

2000/0177(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi 

vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta, 

2005/0143(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja 

Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise 

kohta, 2005/0140(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Serbia ja 

Montenegro vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise 

kohta, 2005/0141(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Albaania Vabariigi, Bosnia ja 

Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Euroopa Ühenduse, 

Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Norra Kuningriigi, 

Serbia ja Montenegro, Rumeenia ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa 



ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu sõlmimist, 

2006/0036(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu 

liikmesriikide valitsuste esindajate otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema 

liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa-Vahemere 

lennunduslepingu sõlmimise kohta, 2006/0048(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu 

liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa 

Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide 

vahelise lennutranspordilepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist, 

2006/0058(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika 

Ühendriikide vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase 

koostöölepingu sõlmimise kohta, 2007/0111(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 

Organisatsiooni ja Euroopa Ühenduse vahelise lennundusjulgestuse 

kontrolle/inspektsioone ja sellega seotud küsimusi käsitleva 

koostöömemorandumi sõlmimise kohta, 2008/0111(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Alpi konventsiooni rakendamist transpordi 

valdkonnas käsitleva protokolli (transpordiprotokoll) Euroopa Ühenduse nimel 

sõlmimise kohta, 2008/0262(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse 

poolt lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ühinemise kohta 9. mai 1980. aasta 

rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga (COTIF), mida on muudetud 3. 

juuni 1999. aasta Vilniuse protokolliga, 2009/0121(CNS); 

3. otsustab mitte kinnitada järgmise nelja menetluse suhtes oma varem võetud seisukohta 

ning toonitab, et ta soovib jätkata algse ettepaneku uue esimese lugemisega: 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Rahvusvahelise 

Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Ühenduse 

poolt ning Euroopa Ühenduse õiguste teostamist ja kohustuste täitmist, 

2009/0085(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 

2003/109/EÜ, et laiendada selle reguleerimisala rahvusvahelise kaitse saajatele, 

2007/0112(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele 

liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse 

menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit 

töötajate ühiste õiguste kohta, 2007/0229(CNS); 

– ettepanek võtta vastu nõukogu otsus elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe 

vahetuse infosüsteemi (CIWIN) kohta, 2008/0200(CNS); 



 

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ministrite nõukogule, 

komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele. 

 

 


