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Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 

muutmine 

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra 

rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmise kohta (2013/2259(REG)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse väliskomisjoni esimehe 29. jaanuari 2013. aasta kirja ja rahvusvahelise 

kaubanduse komisjoni esimehe 13. veebruari 2013. aasta kirja põhiseaduskomisjoni 

esimehele, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212, 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0253/2014), 

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused; 

2. tuletab meelde, et muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule 

ja komisjonile. 

 

Muudatusettepanek  1 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 90 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

4. Parlament võib igal hetkel läbirääkimiste 

jooksul võtta vastutava komisjoni raporti 

alusel ja pärast kõigi artikli 121 alusel 

esitatud asjakohaste ettepanekute 

läbivaatamist vastu soovitusi ning taotleda, 

et neid võetaks enne arutatava lepingu 

sõlmimist arvesse. 

4. Parlament võib igal ajal läbirääkimiste 

jooksul ja pärast läbirääkimiste lõppemist 

kuni rahvusvahelise lepingu sõlmimiseni 
võtta vastutava komisjoni raporti alusel ja 

pärast kõigi artikli 121 alusel esitatud 

asjakohaste ettepanekute läbivaatamist 

vastu soovitusi ning taotleda, et neid 

võetaks enne selle lepingu sõlmimist 

arvesse. 

 

Muudatusettepanek  2 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 90 – lõige 5 



 

 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

5. Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne 

kokkuleppe allakirjutamist esitatakse 

parlamendile arvamuse või nõusoleku 

saamiseks lepingu eelnõu. 

Nõusolekumenetluse puhul kohaldatakse 

artiklit 81. 

5. Nõukogu taotlused parlamendi 

nõusoleku või arvamuse saamiseks 

edastab parlamendi president vastutavale 

komisjonile arutamiseks kooskõlas 

kodukorra artikliga 81 või artikli 43 

lõikega 1. 

 

Muudatusettepanek  3 

Euroopa Parlamendi kodukord 

Artikkel 90 – lõige 6 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

6. Enne nõusoleku andmise hääletust 

võivad vastutav komisjon, fraktsioon või 

vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest 

teha ettepaneku, et parlament küsiks 

Euroopa Liidu Kohtu arvamust 

rahvusvahelise lepingu kooskõla kohta 

aluslepingutega. Kui parlament kiidab 

sellise ettepaneku heaks, lükatakse 

nõusoleku andmise hääletus edasi, kuni 

kohus on arvamuse esitanud15. 

6. Enne hääletust võivad vastutav 

komisjon, fraktsioon või vähemalt 

kümnendik parlamendiliikmetest teha 

ettepaneku, et parlament paluks Euroopa  

Liidu Kohtu arvamust rahvusvahelise 

lepingu kooskõla kohta aluslepingutega. 

Kui parlament kiidab sellise ettepaneku 

heaks, lükatakse hääletus edasi, kuni 

Euroopa Liidu Kohus on oma arvamuse 

esitanud15. 

__________________ __________________ 

15 Vt ka artikli 128 tõlgendust. 15 Vt ka artikli 128 tõlgendust. 

 

 


