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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et menetluses olevate õigusaktide sõelumise tulemusena kavatseb komisjon 
tagasi võtta 68 ettepanekut, mida ei peeta Lissaboni eesmärkide või parema õigusliku 
reguleerimise põhimõtetega kooskõlas olevateks;

B.    arvestades, et parema õigusliku reguleerimise põhimõtete valgusel ei ole õigustatud nelja 
ettepaneku tagasivõtmine, mis käsitlevad Euroopa ühistu põhikirja, Euroopa vastastikuse 
ühingu põhikirja ning nimetatud ühistu ja ühingu töötajate kaasamist, kuna sisuliselt on 
antud ettepanekute eesmärk õiguskeskkonna tegelik parandamine Euroopa kodanike 
huvides, mistõttu neid ei saa kuidagi pidada asjatu bürokraatliku koormuse tekitamiseks;

C. arvestades, et üldise arvamuse kohaselt on komisjonil seni, kuni nõukogu ei ole veel 
otsust teinud, vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 250 lõikele 2 õigus menetluses 
olevaid ettepanekuid tagasi võtta, ja et kaasotsustamismenetluse raames lubab antud säte 
ettepanekut tagasi võtta seni, kuni esimene lugemine Euroopa Parlamendis ei ole lõpule 
viidud ja nõukogu ühise seisukoha vastuvõtmisega „kinnitatud”;

D. arvestades, et EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2, mis küll algselt koostati 
nõuandemenetluse jaoks, tuleb tõlgendada asutamislepingu artikli 251 sõnastust ja mõtet 
silmas pidades ja et seetõttu ei tohi selle järgimine kunagi nõrgestada Euroopa 
Parlamendi positsiooni otsustusprotsessis;

E.   arvestades, et kõigil juhtudel, mil ühine seisukoht esimesel lugemisel vastu võetakse, 
lubab EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu kolmas taane komisjonil üksnes 
Euroopa Parlamenti oma seisukohast teavitada ja arvestades, et kui Euroopa Parlament 
seejärel ühises seisukohas muudatusi teeb, lubab artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu 
punkt c komisjonil ainult oma arvamust avaldada, mistõttu on selge, et komisjon ei ole 
enam tehtud ettepanekute „omanik” ega saa neid vabalt tagasi võtta;

F.   arvestades, et tulenevalt EÜ asutamislepingu artiklist 10 võimaldab tõelise koostöö põhimõte 
igal juhul komisjonil oma ettepanekuid tagasi võtta ainult juhul, kui see ei kahjusta Euroopa 
Parlamendi kui demokraatliku otsustaja rolli ja pädevust,

1. on arvamusel, et kui juriidilisest seisukohast vaadates võibki komisjon 
kaasotsustamismenetluse raames oma ettepanekuid tagasi võtta, kuni nõukogu pole veel 
ühist seisukohta vastu võtnud, peab iga selline tagasivõtmine olema kindlasti kooskõlas EÜ 
asutamislepingu artikliga 10 kehtestatud ja Euroopa institutsioonide vahel kohaldatava 
tõelise koostöö põhimõttega;

2. kutsub komisjoni üles austama tõelise koostöö põhimõtet alati, kui Euroopa Parlament 
vastavalt kodukorra artiklile 55 palub komisjonil oma ettepanekud tagasi võtta;

3. on seisukohal, et asutamisleping ei anna komisjonile volitusi pärast ühise seisukoha 
vastuvõtmist oma õigusloomega seotud ettepanekut tagasi võtta ja et antud piirang kehtib 
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konkreetselt ka komisjoni teatise KOM(2005)0462 lisas loetletud menetluses olevate 
õigusaktide paketi kohta;

4. kutsub komisjoni üles arutama Euroopa Parlamendiga iga ettepanekut, mille komisjon 
kavatseb tagasi võtta, ja võtma väga tähelepanelikult arvesse Euroopa Parlamendi 
seisukohti; kutsub komisjoni üles Euroopa Parlamenti ja nõukogu alati võrdselt kohtlema;

5. kutsub komisjoni üles oma ettepanekute tagasivõtmise õiguse kasutamisel arvestama, et 
menetluses olevad õigusaktid vastaksid võimalikult hästi parema õigusliku reguleerimise 
põhimõtetele ja sellistele Lissaboni eesmärkidele nagu kõrge tööhõive määr, 
sotsiaalkaitse, majanduskasv ja halduskorralduse lihtsustamine;

6. taunib resoluutselt asjaolu, et komisjon on juba otsustanud tagasi võtta järgmised 
ettepanekud:

a) ettepanek võtta vastu määrus Euroopa ühistu põhikirja kohta (COD/1991/0386)1;
b) ettepanek võtta vastu direktiiv, millega täiendatakse nimetatud põhikirja töötajate 

kaasamise osas (COD/1991/0387)2;
c) ettepanek võtta vastu määrus Euroopa vastastikuse ühingu põhikirja kohta 

(COD/1991/0390)3;
d) ettepanek võtta vastu direktiiv, millega täiendatakse nimetatud põhikirja töötajate 

kaasamise osas (COD/1991/0391)4
.

  
1  ELT C 99, 21.4.1992, lk 1.
2  ELT C 99, 21.4.1992, lk 14.
3  ELT C 99, 21.4.1992, lk 40.
4  ELT C 99, 21.4.1992, lk 57.
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