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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab kaasotsustamismenetluse laiendamist, et hõlmata ühine põllumajanduspoliitika 
(ÜPP);

2. usub, et tavalise õigusloomemenetluse, st kaasotsustamismenetluse juurutamine ÜPP 
valdkonnas parandab Euroopa Liidu demokraatlikku kontrolli, kuna Euroopa Parlament, 
kes esindab liidu kodanikke, osaleb kaasotsustamismenetluses võrdsetel alusel 
nõukoguga, kes esindab liikmesriike; 

3. rõhutab, et Euroopa Parlament on liidu kodanike ainuke demokraatlikult valitud esindus;

4. on seisukohal, et tuleks laiendada sätteid põllumajanduse kohta, et võtta arvesse praegust 
olukorda; rõhutab lisaks, et toidutootmist tuleb ülemaailmse toiduainetega kindlustatuse 
huvides pidada jätkuvalt esmatähtsaks, unustamata siiski energiavarustuse kindluse ja 
keskkonnakaitsega seotud probleeme;

5. rõhutab, et Euroopa Parlament peab tagama, et ÜPP eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
sätted määratletaks õigusaktides ja neid ei jäetaks aktidesse, mida võtab vastu nõukogu 
üksi või komisjon talle delegeeritud aktide ja rakendusmeetmete osas antud volituste 
raames;

6. rõhutab, et kõik praegused nõukogu õigusaktid, mis on vastu võetud EÜ asutamislepingu 
artiklite 36 ja 37 alusel, kuuluvad uue artikli 37 lõike 2, s.t kaasotsustamismenetluse 
reguleerimisalasse; eriti puudutab see põllumajandusvaldkonna nelja peamist 
horisontaalse teksti (ühine turukorraldus, määrus otsetoetuste kohta, määrus maaelu 
arengu kohta ja ÜPP rahastamine); juhib lisaks tähelepanu, et õigusaktid kvaliteedi, 
mahepõllumajandusliku tootmise ja müügiedendamise kohta jäävad samuti artikli 37 
lõike 2 reguleerimisalasse;

7. usub, et artikli 37 lõige 3 iseenesest ei kujuta iseseisvaid volitusi; rõhutab, et artikli 37 
lõike 2 alusel vastu võetud kaasotsustamismenetluse akt on vajalik selleks, et sätestada, 
kas ja kuidas nõukogu võib kasutada talle artikli 37 lõike 3 alusel antavaid volitusi;

8. nõuab, et nõukogu ei saaks artikli 37 lõikes 3 osutatud meetmeid võtta üksi ilma Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimata;

9. on arvamusel, et ühtegi praegust nõukogu akti ei oleks saanud vastu võtta artikli 37 lõike 
3 alusel, ja ei pea seetõttu nimetatud lõike reguleerimisala ja võimalikku kohaldamist 
õigusaktide üldise alusena kehtivaks;

10. märgib, et EÜ asutamislepingu artikli 202 alusel vastuvõetud komiteemenetlused 
tühistatakse; rõhutab Euroopa Parlamendi olulist rolli uue komiteemenetluse raamistiku 
formuleerimisel, võttes arvesse artiklit 249c (nt õigusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
seadusandlikule tavamenetlusele), eriti seoses komisjonide rolliga põllumajanduse 
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valdkonnas; rõhutab seetõttu vajadust tagada, et põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjon oleks esindatud institutsioonidevahelistel läbirääkimistel, kus sõnastatakse uus 
komiteemenetluse raamistik;

11. rõhutab, et Euroopa Parlamendi erikomisjonid peaksid olema asjakohaselt kaasatud 
käimasolevasse arutellu Lissaboni lepingu alusel toimuva tulevase komiteemenetluse üle, 
et hõlbustada sujuvat üleminekut praeguselt süsteemilt tulevastele sätetele; on seisukohal, 
et parlamentaarne kontroll delegeeritud aktide ja rakendusmeetmete üle peab olema 
tagatud;

12. rõhutab vajadust tugevdada suhteid ja seada sisse tihedam ja korrapärasem dialoog 
liikmesriikide parlamentidega, arvestades, et Lissaboni lepingus on artikli 3b lõikega 3 
sisse viidud liikmesriikide parlamentide poolt subsidiaarsuse põhimõtte alusel teostatav 
kontroll;

13. rõhutab, et Lissaboni lepingut kohaldatakse kõikide õigusloomeettepanekute suhtes, mis 
on lepingu jõustumise hetkeks algatatud. 
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