
AD\624598ET.doc PE 374.004v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Õiguskomisjon

2005/2036(REG)

17.7.2006

ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon

Saaja: põhiseaduskomisjon

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmine
(2005/2036(REG))

Arvamuse koostaja: Giuseppe Gargani



PE 374.004v02-00 2/6 AD\624598ET.doc

ET

PA_Legam



AD\624598ET.doc 3/6 PE 374.004v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja nõustub põhimõtteliselt vastutava komisjoni raportööri lähenemisviisiga.
Ta on seisukohal, et Euroopa Parlamendi õigus kontrollida oma liikmete volitusi, mis on 
sätestatud 20. septembri 1976. aasta akti artiklis 12 (ja edasistes muudatustes), peab 
asjakohaselt väljenduma Euroopa Parlamendi kodukorras tagamaks, et parlamendi tegevus 
oleks alati õiguspärane.

Arvamuse koostaja pooldab vastutava komisjoni raportööri soovitatud meetodeid, et võtta 
meetmeid praktiliste raskuste (eelkõige suhetes riiklike asutustega) lahendamiseks, mis on 
siiani tekkinud seoses kehtiva menetlusega.

Seevastu teeb arvamuse koostaja ettepaneku teha kodukorra artiklisse 3 mõningaid muudatusi, 
mida tuleks arvesse võtta uue ning piisavalt paindliku ja põhjaliku volituste kontrollimise 
menetluse elluviimisel.

Muudatusettepaneku 1 eesmärk on juhtida taas liikmesriikide ametiasutuste tähelepanu 
vajadusele õigeaegselt teatada valitud parlamendiliikmete nimed, muudatusettepanek 2 
käsitleb artikli 3 lõike 2 teises lõigus nõutud deklaratsiooni sisu ja tagajärgi.

Muudatusettepanekuga 2 täpsustatakse esiteks, et kokkusobimatuks võib pidada 1976. aasta 
akti artikli 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatud olukordi ning mitte olukordi, mis on sätestatud 
siseriiklikes õigusaktides (vt artikli 7 lõiget 3).

Teiseks, kui parlamendiliige ei ole nimetatud deklaratsioonile alla kirjutanud, ei saa ta oma 
volitusi täita. Samas on parlamendiliikmele antud järelemõtlemisaega võimaldav tähtaeg, mis 
langeb kokku esimese korralise osaistungjärguga pärast kõnealuse parlamendiliikme 
valimisest teavitamist. Selle muudatusettepaneku eesmärk on õigeaegselt tagada Euroopa 
Parlamendi täiskogu istungi õiguspärasus.

Kolmandaks, kui deklaratsioonile ei ole enne antud tähtaega alla kirjutatud või üldisemalt, kui 
parlamendiliikmel on sobimatu amet, tehakse ettepanek rakendada ametikoha vabaks 
kuulutamise menetlus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Kehtiv tekst Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 3 lõige -1 (uus)
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-1. Euroopa Parlamendi valimiste järel 
palub president liikmesriikide pädevatel 
asutustel teatada parlamendile viivitamatult 
valitud parlamendiliikmete nimed, et nad 
saaksid parlamendis tööle asuda esimesest 
valimistele järgnevast osaistungjärgust 
alates.
Ühtlasi juhib president nende asutuste 
tähelepanu 20. septembri 1976. aasta akti 
asjakohastele sätetele ja palub neil võtta 
vajalikud meetmed, et vältida 
kokkusobimatust Euroopa Parlamendi 
liikme ametiga.

(Muudatusettepanekus korratakse osaliselt praegu kehtiva teksti artikli 3 lõike 6 sõnastust, 
arvestades, et heakskiitmise korral kaotab viimane kehtivuse.) 

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 lõige -1 a (uus)

-1 a. Iga parlamendiliige, 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 ja 2 
tähenduses. Kuni parlamendiliikme volitusi 
ei ole kontrollitud või vaidlustamise kohta 
ei ole otsust vastu võetud ja tingimusel, et 
ta on eelnevalt eespool nimetatud 
deklaratsioonile alla kirjutanud, võtab 
parlamendiliige täievoliliselt parlamendi ja 
selle organite istungitest osa.  Juhul, kui 
deklaratsioonile ei ole alla kirjutatud enne 
esimest korralist osaistungjärku, mis 
toimub pärast asjaomase saadiku valimisest 
teavitamist, kohaldatakse käesoleva lõike 
teist lõiku. 
Kui parlamendiliikmel on 20. septembri 
1976. aasta akti artikli 7 lõigete 1 ja 2 
tähenduses Euroopa Parlamendi liikme 
ametiga kokkusobimatu amet, teavitab 
president parlamenti vabast ametikohast. 



AD\624598ET.doc 5/6 PE 374.004v02-00

ET

Muudatusettepanek 3
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.

Presidendi volitusi, millele on osutatud 
artikli 3 lõike  -1 a teises lõigus, täidab 
vanim parlamendiliige.  Kõik muud
volituste kontrollimist puudutavad
küsimused, mis tõstatatakse sel ajal, kui 
istungit juhatab vanim parlamendiliige, 
edastatakse volituste kontrollimise eest 
vastutavale komisjonile.
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