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1 EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1.

ARVAMUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 4 ja 8 muutmise ettepanek on tingitud vajadusest 
reguleerida parlamendiliikmete puudumist ema- või isapuhkuse tõttu. 

Arvamuse koostaja toetab artikli 8 muutmist, kuna on igati asjakohane täpsustada, et Euroopa 
Parlamendi istungitelt ja/või koosolekutelt puudumist ema- või isapuhkuse tõttu tuleb lugeda 
põhjendatuks, järgides kooskõlas artikli 8 praeguse redaktsiooniga asjaomaseid juhatuse 
koostatud üksikasjalikke eeskirju.

Artiklit 4 käsitlev ettepanek on arvamuse koostaja meelest vähem veenev. Lühidalt öeldes 
nähakse selle ettepanekuga ette võimalus, et emapuhkuse ajal võetakse asjaomaselt 
parlamendiliikmelt volitused ära ja teda asendab teine parlamendiliige, kelle määravad ametisse 
pädevad riiklikud asutused, kusjuures asendatava parlamendiliikme tööle naastes asendamine 
lõppeks. Arvamuse koostaja meelest põrkaks selline süsteem vastu juriidilist laadi takistusi.

Esiteks oleks terminoloogiliselt korrektsem rääkida "volituste peatamisest", samuti tuleb 
märkida, et välja pakutud tekst võimaldab vastuolulist tõlgendust, kasutades ühe ja sama 
olukorra kirjeldamiseks väljendeid "ajutine asendamine", "volituste lõppemine" ja lõpuks "koha 
tagasiandmine". 

Teiseks pole kirjeldatud mehhanism kooskõlas 20. septembril 1976. aastal vastu võetud 
esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti ("1976. aasta akt") 
artikliga 13 nõukogu 25. juuni 2002. aasta otsuse ja 23. septembri 2002. aasta otsusega1

muudetud kujul.

Vastuolu seisneb järgnevas:

a) koht on vaba – mis tähendab, et kohale ei ole kedagi nimetatud –, kui Euroopa Parlament 
teeb nõuetekohase otsuse volituste äravõtmise kohta (1976. aasta akti artikli 13 lõige 1):
see tähendab, et koht on kas vaba või on sellele keegi nimetatud (tertium non datur) ning 
vahepealsed variandid, nagu volituste peatamine, pole võimalikud.

See elementaarne ja absoluutne põhimõte tugineb kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide 
põhiseaduslikele sätetele, mille kohaselt peab demokraatlikul teel antud mandaati olema 
võimalik teostada ilma piirangute ja tingimusteta;

b) on tõsi, et iga liikmesriik võib ette näha parlamendiliikmelt volituste äravõtmise (artikli 13, 
lõige 3) ning sobivad menetlused vabanevate kohtade täitmiseks (artikli 13 lõige 2), kuid see 
peab toimuma kooskõlas 1976. aasta akti sätetega, mis on riiklike õigusaktide suhtes selles 
küsimuses ülimuslikud (artikli 13 lõige 2);

c) parlamendiliiget, kelle volitused lõppevad, ei tohi asendada riiklike õigusaktidega vabalt 
määratud perioodiks, vaid ainult kuni Euroopa Parlamendi ametiaja lõpuni (artikli 13 lõige 
2): teisisõnu, tundub, et ajutine asendamine ega asendamine teatud kindlaks tähtajaks, st 
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selline asendamine, mille lõppedes antakse koht tagasi asendatud parlamendiliikmele, ei ole 
lubatav, sest iga asendamise loomupäraseks lõpptähtpäevaks on Euroopa Parlamendi 
ametiaja lõpp.

Kolmandaks ei tohi tähelepanu alt välja jätta teatud praktilisi tagajärgi: näiteks ei saa 
emapuhkusel viibiva parlamendiliikme suhtes, kellelt on volitused ära võetud, kehtida 
parlamentaarne puutumatus; lisaks tekiks ebakõlad seoses parlamendiliikmete põhimäärusega, 
eelkõige seoses vanadus- ja invaliidsuspensioni arvestamisega ning üleminekutoetuse 
maksmisega, kuna nimetatud summad arvestatakse "mandaadi täitmisega seotud täisaasta 
eest"(põhimääruse artiklid 13–15).

Alternatiiviks võiks olla põhimääruse rahandussätete rakendamine korraga mõlema 
parlamendiliikme suhtes, kui see poleks ilmses vastuolus põhimääruse endaga. Lisaks muutuks 
sel viisil vanemapuhkusel oleva parlamendiliikme seisund (mida eelkõige tuleks õiguslikult 
kaitsta), nõrgenedes teiste parlamendiliikmete seisundiga võrreldes.

Neljandaks jääb arusaamatuks nais- ja meessoost parlamendiliikmete ebavõrdne kohtlemine, 
kuna ajutise asendamise võimalus on ette nähtud üksnes naissoost parlamendiliikmete puhul.
Lisaks ei võeta tekstis arvesse lapsendamist.

*****

Kokkuvõttes palub õiguskomisjon vastutaval põhiseaduskomisjonil võtta arvesse järgmisi  
tähelepanekuid.

Õiguskomisjon toetab täielikult Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 8 muutmist; olemata 
samas veendunud, et kodukorra artikli 4 lõike 4 muutmise ettepanek on kooskõlas 20. 
septembri 1976. aasta esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitleva aktiga, 
mille sätetega pole ette nähtud võimalust parlamendiliikme volituste ajutiseks katkestamiseks.

Lisaks juhitakse tähelepanu sellele, et kodukorra artikli 4 lõike 4 muutmine võib viia 
paradoksaalse olukorrani, kus volituste äravõtmisega asetatakse emapuhkusel olev 
parlamendiliige parlamendiliikmete põhimäärusest tulenevate majanduslike ja sotsiaalsete 
õiguste ning privileegide ja puutumatuse seisukohast teiste parlamendiliikmetega võrreldes 
halvemasse olukorda, ehkki just emapuhkusel oleva parlamendiliikme õiguslikku seisundit 
tuleks kaitsta.
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