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Muudatusettepanek 85
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Horisontaalne muudatusettepanek

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Horisontaalne muudatus: mitte lisada 
Lissaboni lepinguga seotud sätteid enne 
ratifitseerimisprotsessi lõpuleviimist.

Or. en

Selgitus

Selliseid sätteid saab vastu võtta ainult siis, kui Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsess on 
lõpule viidud. Kahjustamata võimalikku ettevalmistustööd ja arutelu parlamendikomisjonis, 
on parlamendi järgmisel koosseisul piisavalt aega selle töö uuestialustamiseks ja 
lõpuleviimiseks pärast ratifitseerimisprotsessi lõppu ja enne uue lepingu võimaliku jõustumise 
kuupäeva.

Muudatusettepanek 86
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Parlament võib kehtestada
parlamendiliikmete majanduslike huvide 
läbipaistvust reguleeriva korra, mis 
lisatakse kodukorrale1.

1. Parlament kehtestab parlamendiliikmete 
majanduslike huvide läbipaistvust 
reguleeriva korra, mis lisatakse
kodukorrale1.

Or. en

Selgitus

Lisa on juba olemas ja parlament saab seetõttu näidata, kui tõsiselt ta läbipaistvusküsimusse 
suhtub. Kooskõlas selle kohustusega tuleks lisas mainida, et parlamendiliikme poolt 
majanduslike huvide teatavakstegemisel antud suuline teave kantakse protokolli, nagu toimub 
                                               
1 Vt I lisa.
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juba kõigi täiskogul tehtavate sõnavõttude puhul. See peab olema selge komisjonide tasandil, 
kui parlamendiliige esitatakse raportööri kandidaadiks.

Muudatusettepanek 87
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 10 a – lõige 1 (uus)
Artikkel 10 a – lõige 2 (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Vaatlejad

1. Kui leping riigi ühinemise kohta 
Euroopa Liiduga on alla kirjutatud, võib 
president pärast esimeeste konverentsi 
nõusoleku saamist paluda ühineva riigi 
parlamendil määrata oma liikmete seast 
vaatlejaid, kusjuures vaatlejate arv võrdub 
kõnealusele riigile Euroopa Parlamendis 
tulevikus eraldatavate kohtade arvuga.
Vaatlejad osalevad Euroopa Parlamendi 
töös kuni ühinemislepingu jõustumiseni 
ning neil on õigus võtta sõna 
komisjonides ja fraktsioonides. Neil ei ole 
õigust hääletada ega kandideerida 
parlamendis ametikohtadele. Nende 
osalemisel ei ole õiguslikku mõju 
parlamendi tööle.
Mis puudutab parlamendi pakutavate 
võimaluste kasutamist ja vaatlejana 
tegutsedes tekkinud kulude hüvitamist, 
koheldakse vaatlejaid sarnaselt 
parlamendiliikmetega.
2. (*) Lõiget 1 kohaldatakse vajalike 
muudatustega, kuni jõustub kord1, 
millega eraldatakse mõnele liikmesriigile 
parlamendis lisakohti kuni parlamendi 
seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni. 
Asjaomastel liikmesriikidel palutakse 
määrata vaatlejateks need kandidaadid, 
kes oleksid osutunud valituks, kui 
lisakohad oleksid eraldatud juba eelmiste 
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Euroopa Parlamendi valimistel ajal.
____________________________
1 Vastavalt 11. ja 12. detsembril 2008 toimunud 
Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldustele.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 10 a (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 10 a (*)
Vastavalt Euroopa Ülemkogu 2008. aasta 
detsembri asjaomasele deklaratsioonile 
lisanduvad Euroopa Parlamenti pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist veel 18 
vaatlejastaatusega parlamendiliiget, kuna 
2009. aasta Euroopa Parlamendi 
valimisteks sätestatud kord ja 2007. aasta 
valitsustevahelise konverentsi lõppaktile 
lisatud deklaratsioonides sätestatud kord 
erinevad üksteisest.
Pärast seda, kui Euroopa Liidu esmast 
õigust on muudetud, nagu osutati 
Euroopa Ülemkogu 2008. aasta detsembri 
deklaratsioonis, on nendel 
vaatlejastaatusega parlamendiliikmetel 
kõik õigused, mis on Euroopa Parlamendi 
liikmetel.
Vaatlejastaatusega parlamendiliikmed 
nimetab iga asjaomane liikmesriik oma 
valimisseaduse kohaselt 30 kalendripäeva 
jooksul alates Lissaboni lepingu 
avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Or. es
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Muudatusettepanek 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 24 – lõige 4 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a. Esimeeste konverents vastutab selle 
eest, et Euroopa kodanikuühiskonnaga 
toimub struktureeritud konsulteerimine 
Euroopa poliitilise päevakorra 
tähtsamatel teemadel. Juhatus nimetab 
asepresidendi, kellele tehakse ülesandeks 
konsultatsioonide läbiviimine. Ta annab 
oma sellealasest tegevusest esimeeste 
konverentsile regulaarselt aru. 

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 28 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Iga parlamendiliige võib esitada
arupärimise juhatuse, esimeeste 
konverentsi või kvestorite töö kohta.
Sellised küsimused esitatakse presidendile 
kirjalikult ja avaldatakse koos neile antud
vastustega parlamendi bülletäänis 
kolmekümne päeva jooksul alates nende
esitamisest.

2. Iga parlamendiliige võib esitada
küsimuse juhatuse, esimeeste konverentsi 
või kvestorite töö kohta. Küsimus
esitatakse presidendile kirjalikult, tehakse 
parlamendiliikmete teatavaks ja 
avaldatakse koos sellele antud vastusega
parlamendi veebisaidil 30 päeva jooksul 
alates küsimuse esitamisest.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse raporti projekti muudatusettepanek 1 (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse asjaolu, et bülletääni enam ei eksisteeri.
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Muudatusettepanek 91
Íñigo Méndez de Vigo

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 30 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Laiendatud töörühmad

Parlamendiliikmed võivad moodustada 
laiendatud töörühmi, millel võib olla 
tähtis mitteametlik roll konkreetsete 
küsimuste üle fraktsiooniülese arvamuste 
vahetuse edendamisel, eri komisjonidesse 
kuuluvate parlamendiliikmete kaasamisel 
ning parlamendiliikmete ja 
kodanikuühiskonna suhete edendamisel.
Laiendatud töörühma tegevus ei tohi olla 
selline, mida võiks pidada Euroopa 
Parlamendi või selle organite ametlikuks 
tegevuseks. Fraktsioonid soodustavad 
laiendatud töörühmade tegevust logistilise 
toetuse andmise teel, tingimusel et 
järgitakse juhatuse poolt vastu võetud 
laiendatud töörühmade moodustamise 
eeskirjas sätestatud tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Kathy Sinnott

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 30 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Laiendatud töörühmad

Parlamendiliikmed võivad moodustada 
laiendatud töörühmi, millel võib olla 
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tähtis mitteametlik roll konkreetsete 
küsimuste üle fraktsiooniülese arvamuste 
vahetuse edendamisel, eri komisjonidesse 
kuuluvate parlamendiliikmete kaasamisel 
ning parlamendiliikmete ja 
kodanikuühiskonna suhete edendamisel.
Laiendatud töörühma tegevus ei tohi olla 
selline, mida võiks pidada Euroopa 
Parlamendi või selle organite ametlikuks 
tegevuseks. Fraktsioonid soodustavad 
laiendatud töörühmade tegevust logistilise 
toetuse andmise teel, tingimusel et 
järgitakse juhatuse poolt vastu võetud 
laiendatud töörühmade moodustamise 
eeskirjas sätestatud tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Richard Howitt

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 30 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Laiendatud töörühmad

Parlamendiliikmed võivad moodustada 
laiendatud töörühmi, millel võib olla 
tähtis mitteametlik roll konkreetsete 
küsimuste üle fraktsiooniülese arvamuste 
vahetuse edendamisel, eri komisjonidesse 
kuuluvate parlamendiliikmete kaasamisel 
ning parlamendiliikmete ja 
kodanikuühiskonna suhete edendamisel.
Laiendatud töörühma tegevus ei tohi olla 
selline, mida võiks pidada Euroopa 
Parlamendi või selle organite ametlikuks 
tegevuseks. Fraktsioonid soodustavad 
laiendatud töörühmade tegevust logistilise 
toetuse andmise teel, tingimusel et 
järgitakse juhatuse poolt vastu võetud 
laiendatud töörühmade moodustamise 
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eeskirjas sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Muudatusega rõhutatakse laiendatud töörühmade rolli ja tähtsust erakonnaülese, 
komisjoniülese ja kodanikuühiskonna koostöö edendamisel konkreetsetel teemadel, samuti 
seda, kuidas tuleks laiendatud töörühmade tegevust kooskõlas juhatuse poolt vastu võetud 
eeskirjadega soodustada.

Muudatusettepanek 94
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 34 (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Põhiõiguste austamise, subsidiaarsuse, 
proportsionaalsuse ja õigusriigi 

põhimõtete järgimise ning 
finantsasmõjude uurimine

Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
järgimine

Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab parlament erilist tähelepanu 
põhiõiguste austamisele ja eriti sellele, et 
õigusakt oleks kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta, subsidaarsuse, 
proportsionaalsuse ning õigusriigi 
põhimõtetega. Kui ettepanekul on 
finantsmõjud, teeb parlament kindlaks, 
kas finantsvahendeid on ette nähtud 
piisavalt.

1. Parlament järgib oma tegevuses 
täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste
hartas sätestatud põhiõigusi.

Samuti järgib parlament täielikult 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ning 
artikli 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud õigusi ja 
põhimõtteid.
2. Kui vastutav komisjon, fraktsioon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget on 
arvamusel, et õigusakti ettepanek või selle 
osa ei ole kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud õigustega, 
edastatakse küsimus nende taotlusel 
menetlemiseks põhiõiguste harta 
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tõlgendamise eest vastutavale komisjonile, 
kelle arvamus lisatakse vastutava 
komisjoni raportile.
Kui vastutav komisjon otsustab, et hartas 
sätestatud õigusi on rikutud, saadetakse 
õigusakti ettepanek tagasi algatuse 
esitajale.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 2 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Viimane lause lisati selleks, et muuta parlamendikomisjoni arvamus tähtsamaks.

Muudatusettepanek 95
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 36 a (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 36 a (*)
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtete järgimine
1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete 
järgimisele. Parlament ei lõpeta esimest 
lugemist enne, kui on möödunud 
kaheksanädalane tähtaeg, mis on 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 6, 
välja arvatud riikide parlamentide rolli 
Euroopa Liidus käsitleva protokolli 
artiklis 4 sätestatud edasilükkamatutel 
juhtudel.
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2. Lõikes 1 osutatud küsimuste eest 
vastutav komisjon võib vastutava 
komisjoni taotlusel või omal algatusel 
koostada õigusakti ettepaneku kohta 
soovitusi.
3. Kui riigi parlament saadab kooskõlas 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artikliga 3 ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artikliga 6 presidendile 
põhjendatud arvamuse, edastatakse see 
menetlemiseks vastutavale komisjonile ja 
teavitamise eesmärgil subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise eest vastutavale 
komisjonile. Kui Euroopa Parlament saab 
põhjendatud arvamuse pärast seda, kui 
vastutav komisjon on oma raporti vastu 
võtnud, jagatakse see enne hääletust 
istungidokumendina kõikidele 
parlamendiliikmetele. Vastutava 
komisjoni esimees võib taotleda, et 
küsimus saadetaks tagasi 
parlamendikomisjonile.
4. Kui põhjendatud arvamused õigusakti 
eelnõu kokkusobimatuse kohta 
subsidiaarsuse põhimõttega esindavad 
vähemalt kolmandikku või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 76 alusel 
esitatud õigusakti eelnõu puhul 
neljandikku kõikide riikide parlamentide 
häälte üldarvust, ei võta Euroopa 
Parlament otsust vastu enne, kui 
ettepaneku koostaja on teada andnud, 
kuidas ta kavatseb edasi toimida.
5. Kui seadusandliku tavamenetluse 
raames esitatud põhjendatud arvamused 
õigusakti eelnõu kokkusobimatuse kohta 
subsidiaarsuse põhimõttega esindavad 
vähemalt riikide parlamentide häälte 
lihtenamust, soovitab subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise eest vastutav 
komisjon pärast riikide parlamentide ja 
Euroopa Komisjoni esitatud põhjendatud 
arvamustega tutvumist Euroopa 
Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata 
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või esitab parlamendile muu soovituse, 
mis võib sisaldada ettepanekuid 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega 
seotud muudatusteks.
Soovitus esitatakse Euroopa Parlamendile 
aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus 
lükata ettepanek tagasi võetakse vastu 
antud häälte enamusega, kuulutab 
president menetluse lõppenuks. Kui 
Euroopa Parlament ettepanekut tagasi ei 
lükka, jätkub menetlus Euroopa 
Parlamendis heakskiidetud soovitusi 
arvesse võttes.
6. Kui Regioonide Komitee edastab 
Euroopa Parlamendile arvamuse, milles 
ta väljendab õigusakti ettepanekule 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu 
vastuseisu, edastatakse arvamus 
menetlemiseks vastutavale komisjonile ja 
lõikes 1 osutatud küsimuste eest 
vastutavale komisjonile. Viimane võib 
esitada soovitusi, mis pannakse 
hääletusele enne esimese lugemise lõppu.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 5 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse kodukorda üle riikide parlamente puudutav uus menetlus 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise osas (nn kollase ja oranži kaardi menetlus). 
Kuna vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artiklile 8 võib Regioonide Komitee esitada hagisid subsidiaarsuse põhimõtte 
rikkumise alusel, peaks Euroopa Parlament pöörama erilist tähelepanu Regioonide Komitee 
arvamustele, milles komitee on nimetatud põhjusel õigusakti ettepaneku vastu.

Muudatusettepanek 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 36 a (uus) (*)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 36a (*)
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete järgimise kontrollimine

1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete 
järgimisele. Parlament ei lõpeta esimest 
lugemist enne, kui on möödunud 
kaheksanädalane tähtaeg, mis on 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 6, 
välja arvatud riikide parlamentide rolli 
Euroopa Liidus käsitleva protokolli 
artiklis 4 sätestatud edasilükkamatutel 
juhtudel.
2. Lõikes 1 osutatud küsimuste eest 
vastutav komisjon võib vastutava 
komisjoni taotlusel või omal algatusel 
koostada õigusakti ettepaneku kohta 
soovitusi.
3. Kui riigi parlament saadab kooskõlas 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli artikliga 3 ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artikliga 6 presidendile 
põhjendatud arvamuse, edastatakse see 
menetlemiseks vastutavale komisjonile ja 
teavitamise eesmärgil subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise eest vastutavale 
komisjonile. Kui Euroopa Parlament saab 
põhjendatud arvamuse pärast seda, kui 
vastutav komisjon on oma raporti vastu 
võtnud, jagatakse see enne hääletust 
istungidokumendina kõikidele 
parlamendiliikmetele. Vastutava 
komisjoni esimees võib taotleda küsimuse 
tagasisaatmist parlamendikomisjonile.
4. Kui põhjendatud arvamused õigusakti 
eelnõu kokkusobimatuse kohta 
subsidiaarsuse põhimõttega esindavad 
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vähemalt kolmandikku või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 76 alusel 
esitatud õigusakti eelnõu puhul 
neljandikku kõikide riikide parlamentide 
häälte üldarvust, ei võta Euroopa 
Parlament otsust vastu enne, kui 
ettepaneku koostaja on teada andnud, 
kuidas ta kavatseb edasi toimida.
5. Kui seadusandliku tavamenetluse 
raames esitatud põhjendatud arvamused 
õigusakti eelnõu kokkusobimatuse kohta 
subsidiaarsuse põhimõttega esindavad 
vähemalt riikide parlamentide häälte 
lihtenamust, soovitab subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise eest vastutav 
komisjon pärast riikide parlamentide ja 
Euroopa Komisjoni esitatud põhjendatud 
arvamustega tutvumist Euroopa 
Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata 
või esitab parlamendile muu soovituse, 
mis võib sisaldada ettepanekuid 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega 
seotud muudatusteks.
Soovitus esitatakse Euroopa Parlamendile 
aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus 
lükata ettepanek tagasi võetakse 
parlamendis vastu antud häälte 
enamusega või kui nõukogu liikmete 
55%-line häälteenamus on ettepaneku 
vastu, kuulutab president menetluse 
lõppenuks. Kui Euroopa Parlament 
ettepanekut tagasi ei lükka, jätkub 
menetlus Euroopa Parlamendis 
heakskiidetud soovitusi arvesse võttes.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 5 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)
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Muudatusettepanek 97
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 36 a (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 36 a (*)
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete järgimise kontrollimine

1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel 
pöörab Euroopa Parlament erilist 
tähelepanu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete 
järgimisele. Parlament ei lõpeta esimest 
lugemist enne, kui on möödunud 
kaheksanädalane tähtaeg, mis on 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklis 6, välja arvatud riikide 
parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli nr 1 artiklis 4 
sätestatud edasilükkamatutel juhtudel.
2. Lõikes 1 osutatud küsimuste eest 
vastutav komisjon võib antud valdkonna 
eest vastutava komisjoni taotlusel või 
omal algatusel koostada õigusakti 
ettepaneku kohta soovitusi.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 5 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontroll jagatakse eri etappideks.
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Muudatusettepanek 98
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 36 b (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 36 b (*)
Põhjendatud arvamused

1. Kui riigi parlament saadab kooskõlas 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli nr 1 artikliga 3 ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli nr 2 artikliga 6 presidendile 
põhjendatud arvamuse, edastatakse see 
menetlemiseks antud valdkonna eest 
vastutavale komisjonile ja teavitamise 
eesmärgil subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise eest vastutavale komisjonile. 
Komisjonid võtavad põhjendatud 
arvamust arvesse vastavalt protokolli nr 2 
artikli 7 lõikele 1. Kui Euroopa Parlament 
saab põhjendatud arvamuse pärast seda, 
kui antud valdkonna eest vastutav 
komisjon on oma raporti vastu võtnud, 
jagatakse see enne hääletust 
istungidokumendina kõikidele 
parlamendiliikmetele. Antud valdkonna 
eest vastutava komisjoni esimees võib 
taotleda küsimuse tagasisaatmist 
parlamendikomisjonile.
2. Kui vastavalt protokolli nr 2 artikli 7 
lõikele 2 esindavad põhjendatud 
arvamused õigusakti eelnõu 
kokkusobimatuse kohta subsidiaarsuse 
põhimõttega vähemalt kolmandikku või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
76 alusel esitatud õigusakti eelnõu puhul 
neljandikku kõikide riikide parlamentide 
häälte üldarvust, ei võta Euroopa 
Parlament otsust vastu enne, kui 
ettepaneku koostaja on teada andnud, 
kuidas ta kavatseb edasi toimida.
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3. Kui vastavalt protokolli nr 2 artikli 7 
lõikele 3 esitatud põhjendatud arvamused 
esindavad vähemalt riikide parlamentide 
häälte lihtenamust, kaalub subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise eest vastutav 
komisjon riikide parlamentide ja Euroopa 
Komisjoni esitatud põhjendatud arvamusi, 
olles enne andnud antud valdkonna eest 
vastutavale komisjonile võimaluse 
arvamust avaldada. Enne esimese 
lugemise lõpetamist soovitab 
parlamendikomisjon Euroopa 
Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata 
või esitab parlamendile muu soovituse, 
mis võib sisaldada ettepanekuid 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega 
seotud muudatusteks.
Soovitus esitatakse parlamendile 
aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus 
lükata ettepanek tagasi võetakse 
parlamendis vastu antud häälte 
enamusega või kui nõukogu liikmete 
55%-line häälteenamus on ettepaneku 
vastu, kuulutab president menetluse 
lõppenuks. Kui Euroopa Parlament 
ettepanekut tagasi ei lükka, jätkub 
menetlus Euroopa Parlamendis 
heakskiidetud soovitusi arvesse võttes.
4. Kui Regioonide Komitee edastab 
Euroopa Parlamendile arvamuse, milles 
ta väljendab õigusakti ettepanekule 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu 
vastuseisu, edastatakse arvamus 
menetlemiseks vastutavale komisjonile ja 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
vastutavale komisjonile. Viimane võib 
esitada soovitusi, mis pannakse 
hääletusele enne esimese lugemise lõppu.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 5 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)
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Selgitus

Kirjeldatakse edasi menetlusi, mille parlament peab vastu võtma, et täita üksikasjalikult 
uutest subsidiaarsust käsitlevatest eeskirjadest tulenevaid kohustusi. 

Muudatusettepanek 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 39 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava 
komisjoni algatusraporti alusel, võib 
parlament EÜ asutamislepingu artikli 192 
teise lõike alusel taotleda, et Euroopa 
Komisjon esitaks talle asjakohase õigusakti 
ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks 
või kehtiva õigusakti muutmiseks. 
Resolutsioon võetakse vastu parlamendi 
koosseisu häälteenamusega. Parlament 
võib sellise ettepaneku esitamiseks seada 
tähtaja.

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava 
komisjoni algatusraporti alusel, võib 
parlament EÜ asutamislepingu artikli 192 
teise lõigu alusel taotleda, et Euroopa 
Komisjon esitaks talle asjakohase õigusakti 
ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks 
või kehtiva õigusakti muutmiseks. 
Resolutsioon võetakse vastu parlamendi 
koosseisu häälteenamusega lõpphääletusel. 
Parlament võib sellise ettepaneku 
esitamiseks seada tähtaja.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 39 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava 
komisjoni algatusraporti alusel, võib 
parlament EÜ asutamislepingu artikli 192 
teise lõike alusel taotleda, et Euroopa 
Komisjon esitaks talle asjakohase õigusakti 
ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks 
või kehtiva õigusakti muutmiseks. 
Resolutsioon võetakse vastu parlamendi 
koosseisu häälteenamusega. Parlament 
võib sellise ettepaneku esitamiseks seada 

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava 
komisjoni algatusraporti alusel, võib 
parlament EÜ asutamislepingu artikli 192 
teise lõigu alusel taotleda, et Euroopa 
Komisjon esitaks talle asjakohase õigusakti 
ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks 
või kehtiva õigusakti muutmiseks. 
Resolutsioon võetakse lõpphääletusel 
vastu parlamendi koosseisu 
häälteenamusega. Parlament võib sellise 
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tähtaja. ettepaneku esitamiseks seada tähtaja.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 41 (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Liikmesriikide ärakuulamine nende 
algatuste suhtes

Liikmesriikide algatustel põhinevad 
õigusloomemenetlused

1. Liikmesriikide poolt EÜ 
asutamislepingu artikli 67 lõike 1 või
Euroopa Liidu lepingu artikli 34 lõike 2 ja 
artikli 42 alusel esitatud algatusi 
menetletakse käesoleva artikli ja kodukorra 
artiklite 34 kuni 37 ja artiklite 40 ning 51 
alusel.

1. Liikmesriikide poolt Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 76 alusel esitatud 
algatusi menetletakse käesoleva artikli ja 
kodukorra artiklite 34–37 ja artiklite 40 
ning 51 alusel.

2. Vastutav komisjon võib kutsuda algatuse 
esitanud liikmesriigi esindaja seda algatust 
vastavale komisjonile tutvustama.
Liikmesriigi esindajaga võib ühineda
nõukogu eesistuja esindaja.

2. Vastutav komisjon võib kutsuda algatuse 
esitanud liikmesriikide esindajad oma
algatust vastavale komisjonile tutvustama.
Esindajatele lisaks võib osaleda ka
nõukogu eesistuja.

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav 
komisjon Euroopa Komisjonilt, kas see on 
algatuse suhtes võtnud seisukoha, ja kui 
see on nii, palub ta Euroopa Komisjonil 
esitada oma seisukoht vastutavale 
komisjonile.

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav 
komisjon Euroopa Komisjonilt, kas see on 
algatuse suhtes võtnud seisukoha, ja kui 
see on nii, palub ta Euroopa Komisjonil 
esitada oma seisukoht vastutavale 
komisjonile.

4. Kui parlament sai (Euroopa Komisjonilt 
ja/või liikmesriikidelt) üheaegselt või 
lühikese ajavahemiku jooksul kaks või 
enam sama õiguslikku eesmärki taotlevat 
ettepanekut, käsitleb parlament neid ühes 
raportis. Oma raportis näitab vastutav 
komisjon ära, millise teksti suhtes on 
esitatud muudatusettepanekud ja teeb
õigusloomega seotud resolutsioonis viited
kõigile teistele tekstidele.

4. Kui parlament sai (Euroopa Komisjonilt 
ja/või liikmesriikidelt) üheaegselt või 
lühikese ajavahemiku jooksul kaks või 
enam sama õiguslikku eesmärki taotlevat 
ettepanekut, käsitleb parlament neid ühes 
raportis. Oma raportis näitab vastutav 
komisjon ära, millise teksti suhtes on 
esitatud muudatusettepanekud ja viitab
õigusloomega seotud resolutsioonis kõigile 
teistele tekstidele.

5. Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõikes 
1 nimetatud ajavahemik algab siis, kui 



PE421.322v01-00 20/77 AM\773817ET.doc

ET

parlamendi istungil on teatatud, et 
parlament on ametlikes keeltes saanud 
kätte algatuse koos seletuskirjaga, milles 
kinnitatakse, et algatus on kooskõlas 
Euroopa Ühenduse asutamislepingule 
lisatud protokolliga subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete 
rakendamise kohta.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse raporti projekti muudatusettepanekud 6 ja 12 (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Muudatusettepanek 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 45 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Parlament vaatab algatusraportites 
sisalduvad resolutsioonide ettepanekud läbi
vastavalt artiklis 131 a sätestatud
lühiettekande menetlusele. Selliste 
resolutsioonide ettepanekute 
muudatusettepanekud ei ole täiskogu 
istungil arutamiseks vastuvõetavad, kui 
raportöör ei esita neid uue teabe 
arvessevõtmise eesmärgil, kuid
alternatiivseid resolutsiooni ettepanekuid
võib esitada vastavalt artikli 151 lõikele 4. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui raporti 
teema kuulub täiskogu istungil arutatavate 
olulise tähtsusega küsimuste hulka, kui 
raport koostatakse artiklites 38 a või 39 
osutatud algatusõiguse kohaselt või kui 
raportit saab esimeeste konverentsi 
määratletud kriteeriumite alusel pidada 
strateegiliseks.

2. Parlament vaatab algatusraportites 
sisalduvad resolutsioonide ettepanekud läbi
vastavalt artiklis 131 a sätestatud
lühiettekande menetlusele. Selliste 
resolutsioonide ettepanekute 
muudatusettepanekud on täiskogu istungil 
arutamiseks vastuvõetavad ainult siis, kui 
raportöör esitab need uue teabe 
arvessevõtmise eesmärgil või kui need 
esitavad vähemalt kaks fraktsiooni või 
vähemalt kümnendik parlamendi 
liikmetest. Fraktsioonid, kes ei esita 
muudatusettepanekuid, võivad esitada
alternatiivseid resolutsiooni ettepanekuid 
vastavalt artikli 151 lõikele 4. Käesolevat 
lõiget ei kohaldata, kui raporti teema 
kuulub täiskogu istungil arutatavate olulise 
tähtsusega küsimuste hulka, kui raport 
koostatakse artiklites 38 a või 39 osutatud 
algatusõiguse kohaselt või kui raportit saab 
esimeeste konverentsi määratletud 
kriteeriumite alusel pidada 
strateegiaraportiks.
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Or. en

Selgitus

Viimase aja kogemused on näidanud, et algatusraportite täiskogul muutmise üldine keeld 
annab mitterahuldavaid tulemusi, eelkõige kui tegemist on keerukate teemadega, mille puhul 
järgitakse keeldu vähe. Paljud parlamendiliikmed on kaevanud kehtiva artikli 45 lõike 2 
praktikas toimimise üle. Muudatus võimaldaks esitada muudatusettepanekuid kahel või 
enamal fraktsioonil või 10% parlamendiliikmetest. Fraktsioonid, kes ei ole sellistes 
muudatusettepanekutes osalised, saaksid ikkagi esitada alternatiivseid resolutsioone.

Ettepanekuga on seotud ALDE muudatusettepanek artikli 151 lõike 4 kohta.

Muudatusettepanek 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 45 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Parlament vaatab algatusraportites 
sisalduvad resolutsioonide ettepanekud 
läbivastavalt artiklis 131 a sätestatud
lühiettekande menetlusele. Selliste 
resolutsioonide ettepanekute 
muudatusettepanekud ei ole täiskogu 
istungil arutamiseks vastuvõetavad, kui 
raportöör ei esita neid uue teabe 
arvessevõtmise eesmärgil, kuid 
alternatiivseid resolutsiooni ettepanekuid 
võib esitada vastavalt artikli 151 lõikele 4. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui raporti 
teema kuulub täiskogu istungil arutatavate 
olulise tähtsusega küsimuste hulka, kui 
raport koostatakse artiklites 38 a või 39 
osutatud algatusõiguse kohaselt või kui 
raportit saab esimeeste konverentsi 
määratletud kriteeriumite alusel pidada 
strateegiliseks.

2. Parlament vaatab algatusraportites 
sisalduvad resolutsioonide ettepanekud läbi
vastavalt artiklis 131 a sätestatud
lühiettekande menetlusele. Käesolevat 
lõiget ei kohaldata, kui raporti teema 
kuulub täiskogu istungil arutatavate olulise 
tähtsusega küsimuste hulka, kui raport 
koostatakse artiklites 38 a või 39 osutatud 
algatusõiguse kohaselt või kui raportit saab 
esimeeste konverentsi määratletud 
kriteeriumite alusel pidada 
strateegiaraportiks.

Or. en
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Selgitus

Piirangud, mis keelavad täiskogul muudatusettepanekuid esitada või nõuda osade kaupa või 
eraldi hääletust, on põhjustanud rohkem probleeme kui neid lahendanud. Kui strateegilise 
tähtsusega raportid välja arvata, ei ole vaja põhjalikku arutelu ja piisab lühiettekandest.

Muudatusettepanek 104
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 47 – kolmas taane

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– asjaomased esimehed, raportöör ja 
arvamuse koostajad püüavad ühiselt 
kindlaks määrata teksti osad, mis 
kuuluvad igaühe ainupädevusse või nende 
ühisesse pädevusse, ning leppida kokku 
omavahelise koostöö täpse korra; 

– asjaomased esimehed, raportöör ja 
arvamuse koostajad määravad ühiselt 
kindlaks teksti osad, mis kuuluvad igaühe 
ainupädevusse või nende ühisesse 
pädevusse, ning lepivad kokku 
omavahelise koostöö täpse korra. Kui 
pädevuse osas esineb lahkarvamusi, 
esitatakse küsimus asjaomase komisjoni 
taotlusel esimeeste konverentsile, kes võib 
otsustada pädevuse jagunemise üle või 
otsustada, et kohaldatakse komisjonide 
ühiste koosolekutega menetlust vastavalt 
artiklile 47 a; artikli 179 lõike 2 teist ja 
kolmandat lauset kohaldatakse vajalike 
muudatustega;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 47 – neljas taane

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– vastutav komisjon peab kaasatud 
komisjoni muudatusettepanekud võtma
vastu ilma hääletuseta, kui need 
puudutavad küsimusi, mis kuuluvad
vastutava komisjoni esimehe arvamuse 

– vastutav komisjon võtab kaasatud 
komisjoni muudatusettepanekud vastu ilma 
hääletuseta, kui need puudutavad küsimusi, 
mis kuuluvad kaasatud komisjoni 
ainupädevusse. Kui vastutav komisjon 
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kohaselt (arvestades seejuures VI lisas 
sätestatuga ja olles konsulteerinud
kaasatud komisjoni esimehega) kaasatud 
komisjoni ainupädevusse ning ei lähe 
vastuollu raporti teiste osadega. Vastutava 
komisjoni esimees võtab arvesse 
kolmanda taande raames saavutatud 
kokkuleppeid;

lükkab tagasi muudatusettepanekud 
küsimuses, mis kuulub vastutava 
komisjoni ja kaasatud komisjoni ühisesse 
pädevusse, võib kaasatud komisjon 
esitada need muudatusettepanekud otse 
täiskogule;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 47 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 47 a
Komisjonide ühiste koosolekutega 

menetlus
Kui on täidetud artikli 46 lõikes 1 ja 
artiklis 47 sätestatud tingimused, võib 
esimeeste konverents – kui ta on 
veendunud, et tegemist on väga tähtsa 
küsimusega – otsustada, et kohaldatakse 
komisjonide ühiste koosolekute ja ühise 
hääletusega menetlust. Sellisel juhul 
koostavad vastavad raportöörid üheainsa 
raporti projekti, mille asjaomased 
komisjonid vaatavad läbi ja mis pannakse 
hääletusele nende ühistel koosolekutel, 
mida juhatavad ühiselt asjaomaste 
komisjonide esimehed. Ühiste koosolekute 
ja hääletuste ettevalmistamiseks võivad 
asjaomased komisjonid moodustada 
komisjonidevahelisi töörühmi.

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 51 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Parlamendi president saadab parlamendi 
poolt heaks kiidetud ettepaneku teksti ja 
selle juurde kuuluva resolutsiooni 
parlamendi arvamusena edasi nõukogule 
ja Euroopa Komisjonile.

3. Parlamendi president saadab parlamendi 
poolt heaks kiidetud ettepaneku teksti ja 
selle juurde kuuluva resolutsiooni 
parlamendi seisukohana edasi nõukogule 
ja Euroopa Komisjonile.
(Horisontaalne muudatus: kõikides 
seadusandlikku tavamenetlust 
puudutavates sätetes asendatakse kogu 
kodukorra ulatuses sõnad „parlamendi 
arvamus” sõnadega „parlamendi 
seisukoht”.)

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 8 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Parlament ei võta esimesel lugemisel enam vastu „arvamust”, vaid „seisukoha”.

Muudatusettepanek 108
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 52 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui Euroopa Komisjoni ettepanekut ei 
kiideta parlamendis antud häälte 
enamusega heaks, palub president enne 
õigusloomega seotud resolutsiooni projekti 
hääletusele panemist Euroopa Komisjonil 
oma ettepanek tagasi võtta.

1. Kui Euroopa Komisjoni ettepanekut ei 
kiideta parlamendis antud häälte 
enamusega heaks või kui võetakse vastu 
selle tagasilükkamise ettepanek (mille 
võivad esitada vastutav komisjon, 
fraktsioon või vähemalt 40 
parlamendiliiget), palub president enne 
õigusloomega seotud resolutsiooni projekti 
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hääletusele panemist Euroopa Komisjonil 
oma ettepaneku tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

 Siiani ei võimaldanud kodukord esitada esimesel lugemisel komisjoni ettepaneku 
tagasilükkamise ettepanekut, kuigi teatavates olukordades on seda vaja. Tuleks kohaldada 
sama menetlust nagu artiklis 61 nõutud menetlus nõukogu ühise seisukoha tagasilükkamiseks.

Muudatusettepanek 109
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 52 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui Euroopa Komisjoni ettepanekut ei 
kiideta parlamendis antud häälte 
enamusega heaks, palub president enne 
õigusloomega seotud resolutsiooni projekti 
hääletusele panemist Euroopa Komisjonil 
oma ettepanek tagasi võtta.

1. Kui Euroopa Komisjoni ettepanekut ei 
kiideta parlamendis antud häälte 
enamusega heaks või kui võetakse vastu 
selle tagasilükkamise ettepanek, mille 
võivad esitada vastutav komisjon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget, palub 
president enne õigusloomega seotud 
resolutsiooni projekti hääletusele panemist 
Euroopa Komisjonil oma ettepaneku tagasi 
võtta.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse raporti projekti muudatusettepanek 9 (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Siiani ei võimaldanud kodukord esitada esimesel lugemisel komisjoni ettepaneku 
tagasilükkamise ettepanekut, kuigi teatavates olukordades on seda vaja.
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Muudatusettepanek 110
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 53 a (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 53 a (*)
Liikmesriikide rühma esitatud õigusakti 

ettepanekud
Kui õigusakti ettepaneku on esitanud 
liikmesriikide rühm, võib kutsuda nende 
riikide esindajaid osalema 
parlamendikomisjonides ja täiskogu 
istungil toimuvates aruteludes. Artikleid 
52 ja 53 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse raporti projekti muudatusettepanekut 12 (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000). Teise lause alguse sõnad „vajaduse korral” jäetakse välja, sest need 

ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 111
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 65 a (uus) (lisatakse 6. peatükki „Õigusloomemenetluse lõpetamine”)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 65 a
Institutsioonidevahelised läbirääkimised 

õigusloomemenetluses
1. Teiste institutsioonidega peetavatel 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
saavutada õigusloomemenetluse käigus 
kokkulepe, järgitakse 
kaasotsustamismenetluse dokumentide 
üle peetavate läbirääkimiste eeskirja1. 
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Otsuses, millega parlamendikomisjon 
annab oma liikmete delegatsioonile 
volitused selliste läbirääkimiste 
alustamiseks, võib parlamendikomisjon 
eelkõige võtta vastu läbirääkimiste 
mandaadi, suunised või prioriteedid.
Kui läbirääkimised jõuavad lõpule pärast 
vastutava komisjoni raporti vastuvõtmist, 
võib vastutav komisjon esitada 
muudatusettepanekuid, mille eesmärk on 
saavutada kompromiss nõukoguga.
2. Kui kohaldatakse artiklit 47 a, 
otsustatakse ühistel koosolekutel lisaks 
läbirääkimiste alustamine, mandaat ja 
delegatsiooni koosseis.
____________________________
1 Vt XVI E lisa.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 22 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Muudatusettepanekuga vormistatakse esimese või teise lugemise kokkulepete tava. Vt ka 
muudatusettepanekuid artikli 182 a (uus) ja artikli 204 punkti c a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 112
Philip Bushill-Matthews

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 65 a (uus) (lisatakse 6. peatükki „Õigusloomemenetluse lõpetamine”)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 65 a
Institutsioonidevahelised läbirääkimised 

õigusloomemenetluses
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Teiste institutsioonidega peetavatel 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
saavutada õigusloomemenetluse käigus 
kokkulepe, järgitakse 
kaasotsustamismenetluse dokumentide 
üle peetavate läbirääkimiste eeskirja1.

Parlamendikomisjoni delegatsioon ei 
alusta läbirääkimisi teiste 
institutsioonidega automaatselt, vaid selle 
asemel peab parlamendikomisjon tegema 
eraldi otsuse, mis põhineb laial 
konsensusel ja milles võetakse arvesse 
raportööri arvamust. Vajaduse korral 
hääletab parlamendikomisjon, kas 
alustada läbirääkimisi või edastada 
küsimus otse täiskogule.
Otsuses, millega parlamendikomisjon 
annab oma liikmete delegatsioonile, mida 
juhib artikli 42 lõike 2 kohaselt määratud 
raportöör, volitused selliste läbirääkimiste 
alustamiseks, võib parlamendikomisjon 
eelkõige võtta vastu läbirääkimiste 
mandaadi, suunised või prioriteedid.
Kui läbirääkimised jõuavad lõpule pärast 
vastutava komisjoni raporti vastuvõtmist, 
võib vastutav komisjon esitada 
muudatusettepanekuid, mille eesmärk on 
saavutada kompromiss nõukoguga.
____________________________
1 Vt XVI E lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 66

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu teavitab EÜ 
asutamislepingu artikli 251 lõike 2 alusel 
parlamenti, et ta kiitis viimase

Kui nõukogu teavitab EÜ asutamislepingu 
artikli 251 lõike 2 alusel parlamenti, et 
kiitis heaks parlamendi seisukoha, mis 
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muudatusettepanekud heaks, ent ei 
muutnud Euroopa Komisjoni ettepanekut 
muul viisil, või kui kumbki institutsioon ei 
muutnud Euroopa Komisjoni ettepanekut,
teatab president parlamendile, et ettepanek 
on lõplikult vastu võetud.

vormistatakse lõplikult kooskõlas artikliga 
172 a, teatab president parlamendile, et 
ettepanek on vastu võetud parlamendi 
seisukohale vastavas sõnastuses.

2. Enne sellise teate edastamist kontrollib 
president, et ka nõukogu poolt tehtud 
tehnilised parandused ei muuda 
ettepaneku sisu. Kahtluse korral 
konsulteerib ta vastutava komisjoniga. 
Kui nõukogu tehtud 
muudatusettepanekuid peetakse 
olulisteks, teatab president nõukogule, et 
parlament viib läbi teise lugemise niipea, 
kui on täidetud artiklis 57 toodud 
tingimused.
3. Pärast lõikes 1 nimetatud avalduse 
tegemist kirjutab president koos nõukogu 
eesistujaga õigusaktile alla ja korraldab 
vastavalt artiklile 68 selle avaldamise 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

(Asendatakse raporti projekti muudatusettepanek 23 (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Muudatusega võetakse arvesse artikli 172 a (uus) kohast uut menetlust.

Muudatusettepanek 114
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Vastuvõetud õigusaktide allkirjastamine Õigusaktide koostamise nõuded

Or. en
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Selgitus

Õigusaktide koostamise vorminõudeid oleks asjakohane käsitleda ühes artiklis ning 
allkirjastamist ja avaldamist teises (vt uut artiklit 68 a).

Muudatusettepanek 115
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui on kontrollitud, et menetlus on 
nõuetekohaselt läbi viidud, kirjutavad 
parlamendi president ja peasekretär 
parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt vastu 
võetud õigusaktide tekstidele alla.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 68 pealkirja kohta.

Muudatusettepanek 116
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7. Parlamendi ja nõukogu peasekretär 
korraldavad eespool nimetatud 
õigusaktide avaldamise Euroopa Liidu 
Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 68 pealkirja kohta.
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Muudatusettepanek 117
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 a (uus) (lisatakse 6. peatükki „Õigusloomemenetluse lõpetamine” artikli 68 
järele)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 68 a
Vastuvõetud õigusaktide allkirjastamine

Pärast vastuvõetud tekstide lõplikku 
vormistamist kooskõlas artikliga 172 a ja 
pärast seda, kui on kontrollitud, et 
menetlus on nõuetekohaselt läbi viidud, 
kirjutavad parlamendi president ja 
peasekretär EÜ asutamislepingu artiklis 
251 sätestatud menetluse kohaselt vastu 
võetud õigusaktidele alla ning parlamendi 
ja nõukogu peasekretär korraldavad 
õigusaktide avaldamise Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

Eraldi artikkel kaasotsustamismenetluse raames vastu võetud õigusaktide allkirjastamise ja 
avaldamise kohta; see erineb uuest üldisest artiklist 172 a, mis kehtib kõigi parlamendis vastu 
võetud tekstide kohta.

Muudatusettepanek 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Parlamendi kodukord
6 a. peatüki pealkiri (*) (lisatakse artikli 68 järele ja enne 7. peatükki)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 a. PEATÜKK (*)
INSTITUTSIOONILISED KÜSIMUSED



PE421.322v01-00 32/77 AM\773817ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 119
Johannes Voggenhuber

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 a (uus) (*) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 68 a (*)
Aluslepingute tavaline läbivaatamine

1. Kooskõlas artiklitega 38 a ja 45 võib 
vastutav komisjon esitada parlamendile 
raporti, mis sisaldab ettepanekuid 
nõukogule aluslepingute muutmiseks. 
2. Kui Euroopa Ülemkogu otsustab kokku 
kutsuda konvendi, nimetab Euroopa 
Parlament oma esindajad täiskogu 
istungil fraktsioonide ettepanekute alusel.
Parlamendi delegatsioon valib endale juhi 
ja konvendi poolt moodustatava 
juhtrühma või juhatuse liikme 
kandidaadid.
3. Kui Euroopa Ülemkogu taotleb 
parlamendi heakskiitu otsusele 
aluslepingute muudatusettepanekute 
läbivaatamiseks konventi mitte kokku 
kutsuda, edastatakse küsimus kooskõlas 
artikliga 75 menetlemiseks vastutavale 
komisjonile.
Kui liikmesriikide valitsuste esindajate 
konverents muudab Euroopa Ülemkogu 
ettepanekut mandaadi või tulemuste osas, 
kontrollib parlament, kas muudatused on 
kooskõlas parlamendi antud 
heakskiiduga, ning vastasel korral 
tühistab heakskiidu.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 26 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)
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Muudatusettepanek 120
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 a (uus) (*) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 68 a (*)
Aluslepingute tavaline läbivaatamine

1. Kooskõlas artiklitega 38 a ja 45 võib 
vastutav komisjon esitada parlamendile 
raporti, mis sisaldab ettepanekuid 
nõukogule aluslepingute muutmiseks.
2. Kui Euroopa Ülemkogu otsustab kokku 
kutsuda konvendi, nimetab parlament 
oma esindajad esimeeste konverentsi 
ettepaneku alusel.
Ettepanekus nimetatakse ka parlamendi 
delegatsioonile juht ja konvendi poolt 
moodustatava juhtrühma või juhatuse 
liikme kandidaadid.
3. Kui Euroopa Ülemkogu taotleb 
parlamendi heakskiitu otsusele 
aluslepingute muudatusettepanekute 
läbivaatamiseks konventi mitte kokku 
kutsuda, edastatakse küsimus kooskõlas 
artikliga 75 menetlemiseks vastutavale 
komisjonile.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 26 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Alati ei pruugi olla kõige tulemuslikum see, kui parlamendi delegatsiooni juhib konvendi 
juhtrühma või juhatuse liige.
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Muudatusettepanek 121
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 a (uus) (*) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 68 a (*)
Aluslepingute tavaline läbivaatamine

1. Kooskõlas artiklitega 38 a ja 45 võib 
vastutav komisjon esitada parlamendile 
raporti, mis sisaldab ettepanekuid 
nõukogule aluslepingute muutmiseks.
2. Kui Euroopa Ülemkogu otsustab kokku 
kutsuda konvendi, nimetab parlament 
oma esindajad esimeeste konverentsi 
ettepaneku alusel.
Ettepanekus nimetatakse ka parlamendi 
delegatsioonile juht.
3. Kui Euroopa Ülemkogu taotleb 
parlamendi heakskiitu otsusele 
aluslepingute muudatusettepanekute 
läbivaatamiseks konventi mitte kokku 
kutsuda, edastatakse küsimus kooskõlas 
artikliga 75 menetlemiseks vastutavale 
komisjonile.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 26 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Lõikes 2 jäetakse välja väljend „kes on ühtlasi parlamendi kandidaat konvendi poolt 
moodustatava juhtrühma või juhatuse liikmeks”, sest see muudab sätte liiga spetsiifiliseks.

Muudatusettepanek 122
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 c (uus) (*) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 68 c (*)
Ühinemislepingud

1. Euroopa riigi esitatud avaldus astuda 
Euroopa Liidu liikmeks saadetakse 
läbivaatamiseks vastutavale komisjonile.
2. Vastutava komisjoni, fraktsiooni või 
vähemalt 40 parlamendiliikme 
ettepanekul võib parlament otsustada 
kutsuda Euroopa Komisjoni ja nõukogu 
osalema arutelus, mis toimub enne 
kandidaatriigiga peetavate läbirääkimiste 
algust.
3. Läbirääkimiste kestel teavitavad 
Euroopa Komisjon ja nõukogu vastutavat 
komisjoni regulaarselt ja täielikult 
läbirääkimiste käigust, vajaduse korral 
konfidentsiaalselt.
4. Parlament võib läbirääkimiste igal 
etapil võtta vastutava komisjoni raporti 
alusel vastu soovitusi ja taotleda, et neid 
võetaks arvesse enne, kui taotlejariigiga 
sõlmitakse Euroopa Liiduga ühinemise 
leping.
5. Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne 
lepingu allkirjastamist esitatakse lepingu 
projekt parlamendile nõusoleku 
saamiseks vastavalt artiklile 75.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 28 (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) ja praeguse artikli 82 sõnastus; 

kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, jäetakse see artikkel välja.)

Muudatusettepanek 123
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 d (uus) (*) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 68 d (*)

Euroopa Liidust väljaastumine
Kui liikmesriik soovib vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 50 Euroopa Liidust 
välja astuda, edastatakse küsimus 
Euroopa Parlamendi vastutavale 
komisjonile. Artiklit 68 c kohaldatakse 
vajalike muudatustega. Parlament teeb 
otsuse väljaastumise lepingule nõusoleku 
andmise kohta antud häälte enamusega.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 29 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 75700).)

Selgitus

Muudatusettepanekuga arvestatakse uut võimalust liidust välja astuda.

Muudatusettepanek 124
Marco Cappato

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 68 e (uus) (*) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 68 e (*)

Aluspõhimõtete rikkumine liikmesriigi 
poolt

1. Parlament võib vastutava komisjoni 
eriraporti põhjal, mis koostatakse artiklite 
38 a ja 45 alusel:
a) panna hääletusele põhjendatud 
ettepaneku, millega palutakse nõukogul 
võtta Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 
1 alusel kasutusele teatavad meetmed;
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b) panna hääletusele ettepaneku, millega 
palutakse Euroopa Komisjonil või 
liikmesriikidel esitada ettepanek Euroopa 
Liidu lepingu artikli 7 lõike 2 alusel;
c) panna hääletusele ettepaneku, millega 
palutakse nõukogul võtta Euroopa Liidu 
lepingu artikli 7 lõike 3 või hiljem artikli 7 
lõike 4 alusel kasutusele teatavad 
meetmed.
2. Parlamendile teatatakse kõikidest 
taotlustest, mille nõukogu on esitanud, et 
saada parlamendi nõusolek Euroopa 
Liidu lepingu artikli 7 lõigete 1 ja 2 alusel 
esitatud ettepanekule, millega koos on 
esitatud ka kõnealuse liikmesriigi 
tähelepanekud, ning need edastatakse 
kooskõlas artikliga 75 menetlemiseks 
vastutavale komisjonile. Parlament võtab 
otsuse vastu vastutava komisjoni 
ettepaneku alusel, välja arvatud 
kiireloomulistel juhtudel ja põhjendatud 
asjaoludel.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuste 
vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi 
liikmete absoluutne häälteenamus.
4. Vastutav komisjon võib esimeeste 
konverentsi loal esitada otsusele lisatava 
resolutsiooni ettepaneku. Resolutsiooni 
ettepanekus esitatakse parlamendi 
seisukoht liikmesriigipoolse tõsise 
rikkumise ning asjakohaste sanktsioonide 
ja nende muutmise või tühistamise kohta.
5. Vastutav komisjon tagab parlamendi 
täieliku informeerituse ja kannab hoolt, et 
vajaduse korral küsitakse parlamendi 
poolt lõike 3 alusel antud nõusoleku 
tulemusel võetud meetmete kohta 
parlamendi arvamust. Nõukogul 
palutakse vajaduse korral anda ülevaade 
olukorra arengust. Parlament võib 
esimeeste konverentsi loal välja töötatud 
vastutava komisjoni ettepaneku alusel 
võtta vastu nõukogule edastatavad 
soovitused.
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Or. it

Muudatusettepanek 125
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 76 (*) (lisatakse artiklina 68 g 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 76 Artikkel 68 g (*)
Menetlus parlamendis Liikmesriikidevaheline tõhustatud 

koostöö
1. President saadab liikmesriikide
taotlused ja Euroopa Komisjoni 
ettepanekud liikmesriikidevahelise 
tõhustatud koostöö sisseseadmiseks ning 
ELi lepingu artikli 40a lõike 2 alusel 
koostatud parlamendi arvamuse taotlused
läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. 
Kodukorra artikleid 35, 36, 37, 40, 49 kuni
56 ja artiklit 75 kohaldatakse vastavalt.

1. President edastab taotlused 
liikmesriikidevahelise tõhustatud koostöö 
sisseseadmiseks vastavalt Euroopa Liidu
lepingu artiklile 20 läbivaatamiseks 
vastutavale komisjonile. Kodukorra 
artikleid 35, 36, 37, 40, 49–55 ja artiklit 75 
kohaldatakse vastavalt vajadusele.

2. Vastutav komisjon kontrollib, kas EÜ 
asutamislepingu artiklis 11 ning ELi
lepingu artiklites 27a, 27b, 40, 43, 44 ja 
44a sätestatud nõuded on täidetud.

2. Vastutav komisjon kontrollib, kas
Euroopa Liidu lepingu artiklis 20 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 
326–334 sätestatud nõuded on täidetud.

3. Tõhustatud koostöö raames esitatud
õigusakti ettepanekute suhtes kohaldatakse 
parlamendis peale tõhustatud koostöö sisse 
seadmist sama menetluse korda, mis 
kehtiks tõhustatud koostöö puudumise 
korral.

3. Selliste õigusakti ettepanekute suhtes, 
mis esitatakse pärast tõhustatud koostöö 
sisseseadmist selle raames, kohaldatakse 
sama menetluskorda, mis kehtib tõhustatud 
koostöö puudumise korral. Kohaldatakse 
artiklit 40.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 44 (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) ja praeguse artikli 76 sõnastus; 

kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, jäetakse see artikkel välja.)
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Muudatusettepanek 126
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 69 b (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 69 b (*)
Töödokumendid

1. Kõikidele parlamendiliikmetele tehakse 
kättesaadavaks järgmised dokumendid:
a) nõukogu kokkuvõte eelarveprojekti 
aruteludest nõukogus;
b) vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 314 lõikele 3 koostatud 
nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta;
c) võimalikud otsuse eelnõud ajutiste 
kaheteistkümnendike süsteemi kohta, mis 
on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 315.
2. Dokumendid edastatakse vastutavale 
komisjonile. Iga asjassepuutuv komisjon 
võib esitada arvamuse. 
3. Kui teised komisjonid soovivad esitada 
arvamusi, määrab president tähtaja, mille 
jooksul tuleb need edastada vastutavale 
komisjonile.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 34 (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) ja praeguse IV lisa artikli 1 

sõnastus; kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, jäetakse see artikkel välja.)

Muudatusettepanek 127
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 69 d (uus) (*)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 69 d (*)
Kolmepoolsed kohtumised 

finantsküsimustes
Parlamendi president võib delegeerida 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
324 kohased ülesanded asepresidendile, 
kellel on kogemusi eelarveküsimustes, või 
eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni 
esimehele.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse raporti projekti muudatusettepanek 36 (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Uue eelarvemenetluse kohaselt on ette nähtud parlamendi ja komisjoni presidendi ning 
nõukogu eesistuja regulaarsed kohtumised.

Muudatusettepanek 128
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 69 e (uus) (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 69 e (*)
Eelarve lepitusmenetlus

1. Parlamendi president kutsub 
lepituskomitee kokku kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 314 
lõigetega 4 ja 5.
2. Fraktsioonid nimetavad delegatsiooni 
liikmed igal aastal enne nõukogu 
seisukoha hääletust parlamendis, 
eelistatavalt eelarveküsimuste eest 
vastutava komisjoni ja teiste asjaomaste 
komisjonide liikmete seast. Delegatsiooni 
juhib parlamendi president. President 
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võib selle ülesande delegeerida 
asepresidendile, kellel on kogemusi 
eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste 
eest vastutava komisjoni esimehele.
3. Kohaldatakse artikli 64 lõikeid 2, 4, 5, 7 
ja 8.
4. Kui lepituskomitee jõuab parlamendi ja 
nõukogu seisukohtadele tuginedes ühise 
teksti suhtes kokkuleppele, võetakse 
küsimus parlamendi selle istungi 
päevakorda, mis toimub 14 päeva jooksul 
alates kokkuleppe saavutamise 
kuupäevast. Kohaldatakse artikli 65 
lõikeid 2 ja 3.
5. Ühine tekst pannakse hääletusele 
tervikuna ja selle üle toimub üks hääletus. 
Vastutav komisjon või vähemalt 
kümnendik parlamendiliikmetest võivad 
esitada ettepaneku lükata ühine tekst 
tagasi; ettepaneku üle toimub nimeline 
hääletus.
6. Kui parlament kiidab ühise teksti 
heaks, kuid nõukogu lükkab selle tagasi, 
võib vastutav komisjon kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
314 lõike 7 punktiga d esitada 
kinnitamiseks kõik parlamendi 
muudatusettepanekud nõukogu 
seisukohale või osa nendest.
7. Lõigetes 5 ja 6 osutatud juhtudel on 
lubatud erand artikli 138 lõikest 1, kui see 
on vajalik tähtaegadest kinnipidamiseks.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 37 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Muudatusettepanek 129
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 75 – lõige 1 (*)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamendil palutakse anda oma
nõusolek õigusakti ettepaneku suhtes, 
võtab parlament oma otsuse vastu
vastutava komisjoni soovituse alusel; 
komisjon annab soovituse kas anda
kõnesolevale aktile nõusolek või lükata see
akt tagasi.

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut
õigusakti ettepanekule, lähtub parlament 
otsuse vastuvõtmisel vastutava komisjoni
soovitusest anda kõnealusele aktile 
nõusolek või lükata see tagasi.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on EÜ 
asutamislepingu või ELi lepingu järgi
vajalik parlamendi nõusolek, toimub 
parlamendis üks hääletus; 
muudatusettepanekuid ei esitata. 
Nõusoleku andmiseks vajaliku
häälteenamuse määrab kindlaks õigusakti 
aluseks olev EÜ asutamislepingu või ELi
lepingu artikkel.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel vajalik 
parlamendi nõusolek, toimub parlamendis 
üks hääletus; muudatusettepanekuid 
esitada ei saa. Nõusoleku andmiseks on
vajalik õigusakti ettepaneku õiguslikuks
aluseks olevas Euroopa Liidu lepingu või
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis
nõutav häälteenamus.

Vastutav komisjon võib otsustada 
koostada otsusele lisatava resolutsiooni.

Or. en

Selgitus

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 42 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).) 

Viimasest lõigust jäetakse välja sõnad „esimeeste konverentsi loal”.

Muudatusettepanek 130
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 75 – lõige 2 (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste 
lepingute puhul ning juhul, kui 
tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt 
ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse 
vastavalt artikleid 82, 83 ja 95. EÜ 
asutamislepingu artikliga 251 
reguleeritud valdkonnas tehtava tõhustatud 

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste 
lepingute puhul ning juhul, kui 
tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt 
ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse 
vastavalt artikleid 82, 83 ja 95.
Seadusandliku tavamenetlusega hõlmatud
valdkonnas tehtava tõhustatud koostöö 
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koostöö menetluse suhtes kohaldatakse 
kodukorra artiklit 76.

menetluse suhtes kohaldatakse kodukorra 
artiklit 76.

(Horisontaalne muudatus: sõnad „EÜ 
asutamislepingu artikliga 251 
reguleeritud” asendatakse kogu kodukorra 
ulatuses sõnadega „seadusandliku 
tavamenetlusega hõlmatud”.)

Or. en

Muudatusettepanek 131
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 75 – lõige 3 (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Õigusakti ettepaneku puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon
menetluse positiivse lõpptulemuse
saavutamise nimel otsustada esitada 
parlamendile koos resolutsiooni 
ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused 
Euroopa Komisjoni ettepaneku
parandamiseks või rakendamiseks, ka
Euroopa Komisjoni ettepaneku kokkuvõtte.

3. Õigusakti ettepaneku või kavandatava 
rahvusvahelise lepingu puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon 
positiivse lõpptulemuse saavutamiseks
otsustada esitada parlamendile vaheraporti
õigusakti ettepaneku kohta koos 
resolutsiooni ettepanekuga, milles 
sisalduvad soovitused õigusakti ettepaneku
muutmiseks või rakendamiseks.

Kui parlament kiidab vähemalt ühe 
soovituse heaks, palub president jätkata 
arutelu nõukoguga.
Vastutav komisjon töötab oma lõpliku 
soovituse parlamendi nõusoleku suhtes 
välja, võttes arvesse nõukoguga peetud 
läbirääkimiste tulemusi.

(Horisontaalne muudatus: sõnad 
„Euroopa Komisjoni ettepanek” 
asendatakse kogu kodukorra ulatuses 
sõnadega „õigusakti ettepanek”, välja 
arvatud artiklites 52 ja 53.)

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 75 – lõige 3 (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Õigusakti ettepaneku puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon
menetluse positiivse lõpptulemuse
saavutamise nimel otsustada esitada 
parlamendile koos resolutsiooni 
ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused 
Euroopa Komisjoni ettepaneku
parandamiseks või rakendamiseks, ka 
Euroopa Komisjoni ettepaneku kokkuvõtte.

3. Õigusakti ettepaneku või kavandatava 
rahvusvahelise lepingu puhul, mille 
vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi 
nõusolek, võib vastutav komisjon 
positiivse lõpptulemuse saavutamiseks
otsustada esitada parlamendile vaheraporti
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta koos 
resolutsiooni ettepanekuga, milles 
sisalduvad soovitused Euroopa Komisjoni 
ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.

Kui parlament kiidab vähemalt ühe 
soovituse heaks, palub president jätkata 
arutelu nõukoguga.
Vastutav komisjon töötab oma lõpliku 
soovituse parlamendi nõusoleku suhtes 
välja, võttes arvesse nõukoguga peetud 
läbirääkimiste tulemusi.

(Horisontaalne muudatus: sõnad 
„Euroopa Komisjoni ettepanek” 
asendatakse kogu kodukorra ulatuses 
sõnadega „õigusakti ettepanek”, välja 
arvatud artiklites 52 ja 53.)

Or. {EN}en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 43 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Muudatusettepanek 133
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 83 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Rahvusvahelise lepingu sõlmimise, selle 1. Rahvusvahelise lepingu sõlmimise, selle 
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kehtivuse pikendamise või muutmise 
läbirääkimiste alustamisel, sh lepingud
rahanduse või kaubanduse valdkonnas,
peab vastutav komisjon tagama, et 
Euroopa Komisjon teavitab parlamenti 
täielikult komisjoni läbirääkimisvolituste 
kohta antud soovitustest, tehes seda
vajaduse korral konfidentsiaalselt.

kehtivuse pikendamise või muutmise 
läbirääkimiste alustamisel, sh rahanduse 
või kaubanduse valdkonnas, võib vastutav 
komisjon otsustada koostada raporti või 
muul viisil menetlust jälgida ning 
teavitada komisjonide esimeeste 
konverentsi sellest otsusest. Vajaduse
korral võib küsida teiste komisjonide 
arvamust vastavalt artikli 46 lõikele 1. 
Vajaduse korral kohaldatakse artikli 179 
lõiget 2, artiklit 47 või 47 a.
Vastutava komisjoni ning vajaduse korral 
kaasatud komisjonide esimehed ja 
raportöörid võtavad ühiselt asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et Euroopa Komisjon 
teavitab parlamenti täielikult
läbirääkimisvolituste kohta antud 
soovitustest, vajaduse korral 
konfidentsiaalselt, ning ka lõigetes 3 ja 4 
osutatud asjaoludest.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 86 – pealkiri (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Eriesindajate nimetamine ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika raames

Eriesindajad

Or. en

Muudatusettepanek 135
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a. Parlament võib paluda nõukogu poolt 
teatavate poliitiliste küsimustega 
tegelemiseks ametisse nimetatud 
eriesindajal esineda avaldusega 
vastutavas komisjonis või eriesindaja võib 
ise selleks soovi avaldada.

Or. en

(Muudatusettepanek kordab osaliselt praeguse artikli 87 lõike 3 sõnastust; kui käesolev 
muudatusettepanek vastu võetakse, jäetakse see lõige välja.)

Selgitus

Uus sõnastus võimaldab kutsuda eriesindajaid esinema alati, kui see on vajalik, mitte ainult 
nende ametissenimetamise puhul.

Muudatusettepanek 136
Marco Cappato

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 95 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud otsused 
võetakse vastu antud häälte 
kahekolmandikulise enamusega ja 
seejuures parlamendi koosseisu 
häälteenamusega.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud otsused 
võetakse vastu parlamendi koosseisu
absoluutse häälteenamusega.

Or. it

Muudatusettepanek 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 97 a (uus)



AM\773817ET.doc 47/77 PE421.322v01-00

ET

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 97 a
Kodanike osalus

Pärast artikli 24 lõike 4 a alusel tehtud 
esimeeste konverentsi otsust võib 
parlament korraldada Euroopa üldhuvi 
pakkuvatel teemadel avalikke arutelusid, 
millel saavad osaleda huvitatud 
kodanikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 138
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 98 (*)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu on kokku leppinud
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi
ülesseadmise küsimuses, palub parlamendi 
president, et ülesseatud kandidaat teeks 
parlamendile avalduse ja tutvustaks oma 
poliitilisi eesmärke. Tema avaldusele 
järgneb arutelu.

1. Kui Euroopa Ülemkogu esitab Euroopa
Komisjoni presidendi kandidaadi, palub 
parlamendi president, et kandidaat teeks 
parlamendile avalduse ja tutvustaks oma 
poliitilisi eesmärke. Tema avaldusele 
järgneb arutelu.

Nõukogu kutsutakse sellest arutelust osa 
võtma.

Euroopa Ülemkogu kutsutakse sellest 
arutelust osa võtma.

2. Parlament kiidab ülesseatud 
kandidatuuri heaks või lükkab selle tagasi 
antud häälte enamusega.

2. Parlament valib Euroopa Komisjoni 
presidendi koosseisu häälteenamusega.

Hääletus on salajane.
3. Kui kandidaat osutub valituks, teatab 
president sellest nõukogule, paludes tal ja 
Euroopa Komisjoni ametisseastuval 
presidendil seada vastastikusel kokkuleppel 
üles kandidaadid kõigile liikmete 
ametikohtadele.

3. Kui kandidaat osutub valituks, teatab 
president sellest nõukogule, paludes tal ja 
Euroopa Komisjoni ametisseastuval 
presidendil seada vastastikusel kokkuleppel 
üles kandidaadid komisjoni liikmete 
ametikohtadele.

4. Kui parlament ei kiida kandidatuuri 
heaks, palub president nõukogul seada 

4. Kui kandidaat ei saa nõutavat 
häälteenamust, palub president Euroopa 
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üles uus kandidaat. Ülemkogul esitada ühe kuu jooksul uue 
kandidaadi, kes valitakse sama korra 
kohaselt.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse raporti projekti muudatusettepanek 59 (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Võetakse arvesse parlamendi uut õigust valida Euroopa Komisjoni president.

Muudatusettepanek 139
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 98 – lõige 1 – esimene lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu on kokku leppinud
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi 
ülesseadmise küsimuses, palub 
parlamendi president, et ülesseatud
kandidaat teeks parlamendile avalduse ja 
tutvustaks oma poliitilisi eesmärke. Tema 
avaldusele järgneb arutelu.

1. Parlament valib Euroopa Komisjoni 
presidendi salajasel hääletusel koosseisu 
häälteenamusega Euroopa Ülemkogu 
ettepaneku alusel pärast seda, kui
kandidaat on tutvustanud parlamendile 
oma poliitilisi eesmärke. Sellele järgneb 
arutelu.

Or. el

Muudatusettepanek 140
Johannes Voggenhuber

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 98 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu on kokku leppinud
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi 
ülesseadmise küsimuses, palub
parlamendi president, et ülesseatud 
kandidaat teeks parlamendile avalduse ja 

1. Pärast kandidaadi avaldust, millele 
järgneb arutelu, valib parlament Euroopa 
Komisjoni presidendi koosseisu 
häälteenamusega Euroopa Ülemkogu 
ettepaneku alusel. Kui kandidaat ei saa 
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tutvustaks oma poliitilisi eesmärke. Tema 
avaldusele järgneb arutelu.

nõutavat häälteenamust, palub president
Euroopa Ülemkogul esitada ühe kuu 
jooksul uue kandidaadi, kes valitakse 
sama korra kohaselt.

Nõukogu kutsutakse sellest arutelust osa 
võtma.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 98 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Parlament kiidab ülesseatud 
kandidatuuri heaks või lükkab selle tagasi 
antud häälte enamusega.

2. Kui kandidaat ei saa nõutavat 
häälteenamust, palub president Euroopa 
Ülemkogul esitada ühe kuu jooksul uue 
kandidaadi, kes valitakse sama korra 
kohaselt.

Hääletus on salajane.

Or. el

Muudatusettepanek 142
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 103 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Ülemkogu liikmed võivad igal ajal paluda 
presidendilt luba avalduse tegemiseks. 
President otsustab, millal võib avalduse 
teha ja kas sellele avaldusele järgneb 
põhjalik arutelu või kolmekümneminutine
arutelu, mille käigus võivad 
parlamendiliikmed esitada lühikesi ja 
täpselt sõnastatud küsimusi.

1. Euroopa Komisjoni liikmed, nõukogu ja 
Euroopa Ülemkogu võivad igal ajal paluda
parlamendi presidendilt luba avalduse 
tegemiseks. Euroopa Ülemkogu eesistuja 
teeb pärast iga Euroopa Ülemkogu 
kohtumist avalduse. President otsustab, 
millal võib avalduse teha ja kas sellele 
järgneb põhjalik arutelu või võivad 
parlamendiliikmed 30 minuti vältel esitada 
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lühikesi ja täpselt sõnastatud küsimusi.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse ja esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti 
muudatusettepaneku 62 sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Sätet kohandatakse vastavalt Euroopa Ülemkogu eesistuja erilisele staatusele.

Muudatusettepanek 143
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 108 – lõige 1 – esimene lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Parlamendi komisjon, fraktsioon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget võivad 
esitada nõukogule või Euroopa 
Komisjonile küsimusi ja nõuda, et need 
kantaks parlamendi päevakorda.

1. Parlamendikomisjon, alaline 
parlamentidevaheline delegatsioon,
fraktsioon või vähemalt 40 
parlamendiliiget võivad esitada nõukogule 
või Euroopa Komisjonile küsimusi ja 
nõuda, et need kantaks parlamendi 
päevakorda.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 115 – lõige 2 – teine lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 132 sätetele võib 
parlament jätta kõrvale mõne teema, mille 
arutamine oli ette nähtud, ja asendada selle 
teemaga, mille arutamist polnud ette 
nähtud. Resolutsiooni ettepanekud tuleb 
esitada nendel teemadel selle päeva 
õhtuks, mil päevakord vastu võetakse. 

Vastavalt artikli 132 sätetele võib 
parlament jätta kõrvale teema, mille 
arutamine oli ette nähtud, ja asendada selle 
teemaga, mille arutamist ei olnud ette 
nähtud. Resolutsiooni ettepanekud, millest 
igaüks käsitleb üht päevakorras olevat 
teemat, esitab inimõiguste kaitse eest 
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Täpse tähtaja selliste resolutsiooni 
ettepanekute esitamiseks kehtestab
president.

vastutav komisjon, kes võtab seejuures 
arvesse parlamendi, komisjonide või 
delegatsioonide vastuvõetud asjakohaseid 
seisukohti. Täpse tähtaja selliste 
resolutsiooni ettepanekute esitamiseks 
määrab president.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Marco Cappato

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 115 – lõige 4 – tõlgendus

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Presidendi ja esimeeste konverentsi 
otsusega võib käesoleva artikli alusel
toimuvaid hääletusi omavahel ühendada.

Käesoleva artikli alusel toimuvad arutelud 
ja hääletused võetakse osaistungjärgu 
päevakorda esimese punktina.

Or. it

Muudatusettepanek 146
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 115 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Kui ühel ja samal teemal esitatakse 
kaks või enam resolutsiooni ettepanekut, 
kohaldatakse artikli 103 lõiget 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 116 välja jäetud
Kirjalikud deklaratsioonid

1. Kuni viis parlamendiliiget võivad koos 
esitada kirjaliku deklaratsiooni pikkusega 
mitte üle 200 sõna küsimuse kohta, mis 
kuulub mõnda Euroopa Liidu 
tegevusvaldkonda. Kirjalikud 
deklaratsioonid trükitakse ametlikesse 
keeltesse ja jagatakse laiali. Need 
kantakse koos neile allakirjutanute 
nimedega registrisse. See register on 
avalik; osaistungjärkude ajal hoitakse 
seda istungisaali sissepääsu ees ning 
osaistungjärkude vahelisel ajal sobivas 
kohas, mille määrab kindlaks kvestorite 
kogu.
Kirjaliku deklaratsiooni sisu ei tohi 
väljuda deklaratsiooni raamidest ja 
eelkõige ei tohi see sisaldada otsust 
küsimustes, mille vastuvõtmiseks on 
kodukorras sätestatud vastavad 
menetlused ja pädevus.
2. Iga parlamendiliige võib lisada 
registrisse kantud deklaratsioonile oma 
allkirja.
3. Kui deklaratsioonile on alla kirjutanud 
parlamendiliikmete enamus, teatab 
president sellest parlamendile ja 
allakirjutanute nimed avaldatakse 
protokollis.
4. Pärast osaistungjärgu lõppu saadetakse 
nimetatud deklaratsioon koos alla 
kirjutanud isikute nimedega selles 
nimetatud institutsioonidele. 
Deklaratsioon kantakse selle istungi 
protokolli, millel ta välja kuulutatakse. 
Avaldamine protokollis lõpetab 
menetluse.
5. Kirjalik deklaratsioon, mis on olnud 
registris üle kolme kuu ja millele pole 
selleks ajaks alla kirjutanud vähemalt 
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pooled parlamendiliikmetest, aegub.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 131 a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Raportööri taotlusel või esimeeste 
konverentsi ettepanekul võib parlament 
samuti otsustada, et küsimust, mis ei vaja 
põhjalikku arutelu, käsitletakse täiskogu 
istungil raportööri lühiettekande abil. 
Sellisel juhul on Euroopa Komisjonil 
võimalus sekkuda ning igal 
parlamendiliikmel on õigus reageerida, 
esitades täiendava kirjaliku avalduse 
vastavalt artikli 142 lõikele 7.

Raportööri taotlusel või esimeeste 
konverentsi ettepanekul võib parlament 
samuti otsustada, et küsimust, mis ei vaja 
põhjalikku arutelu, käsitletakse täiskogu 
istungil raportööri lühiettekande abil. 
Sellisel juhul on võimalus sõna võtta
Euroopa Komisjonil ja ühel sõnavõtjal 
igast fraktsioonist.

Or. en

Selgitus

Lühiettekande raames lubatakse ühel parlamendiliikmel igast fraktsioonist võtta sõna, et 
väljendada oma fraktsiooni seisukoha tutvustatud raporti suhtes.

Muudatusettepanek 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 131 a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Raportööri taotlusel või esimeeste 
konverentsi ettepanekul võib parlament 
samuti otsustada, et küsimust, mis ei vaja 
põhjalikku arutelu, käsitletakse täiskogu 
istungil raportööri lühiettekande abil. 
Sellisel juhul on Euroopa Komisjonil 

Raportööri taotlusel ja esimeeste 
konverentsi ettepanekul võib parlament 
samuti otsustada, et küsimust, mis ei vaja 
põhjalikku arutelu, käsitletakse täiskogu 
istungil raportööri lühiettekande abil. 
Sellisel juhul on Euroopa Komisjonil 
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võimalus sekkuda ning igal 
parlamendiliikmel on õigus reageerida, 
esitades täiendava kirjaliku avalduse 
vastavalt artikli 142 lõikele 7.

võimalus sõna võtta ja järgnevad 
parlamendiliikmete eelneva 
registreerimiseta sõnavõtud. Samuti on 
parlamendiliikmetel õigus reageerida, 
esitades täiendava kirjaliku avalduse 
vastavalt artikli 142 lõikele 7.

Or. en

Selgitus

Fraktsioonide sõnavõtjate lühike sõnavõtuvoor võimaldaks pidada põhjalikuma, aga siiski 
sisutiheda arutelu ning tagaks ühtlasi suurema tähelepanu raportöörile ja Euroopa 
Komisjonile.

Muudatusettepanek 150
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 142

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kõneaja eraldamine Kõneaja eraldamine ja sõnavõtjate 
nimekiri

1. Esimeeste konverents võib teha 
parlamendile ettepaneku eraldada kõneaega 
konkreetsel teemal toimuvaks aruteluks. 
Parlament võtab ettepaneku suhtes vastu
otsuse ilma aruteluta.

1. Esimeeste konverents võib teha 
parlamendile ettepaneku eraldada kõneaega 
konkreetsel teemal toimuvaks aruteluks. 
Parlament teeb ettepaneku kohta otsuse 
ilma aruteluta.

1 a. Parlamendiliige võib istungil sõna 
võtta ainult siis, kui president annab 
selleks loa. Parlamendiliige pöördub 
istungi juhataja poole. Kui sõnavõtja 
kaldub ettenähtud teemast kõrvale, kutsub 
president teda korrale.
1 b. President võib arutelu esimeseks 
osaks koostada sõnavõtjate nimekirja, 
millesse kantakse fraktsioonide suuruse 
järjekorras üks või mitu vooru sõnavõtjaid 
igast sõna soovivast fraktsioonist ja üks 
fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliige.

2. Kõneaja eraldamisel lähtutakse 2. Kõneaja eraldamisel arutelu selles osas
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järgmistest kriteeriumidest: lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
a) üks osa kõneajast jaotatakse kõikide 
fraktsioonide vahel võrdselt;

a) üks osa kõneajast jaotatakse kõikide 
fraktsioonide vahel võrdselt;

b) teine osa jaotatakse fraktsioonide vahel 
proportsionaalselt, vastavalt nende liikmete 
koguarvule;

b) teine osa jaotatakse fraktsioonide vahel 
proportsionaalselt nende liikmete 
koguarvuga;

c) fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmetele eraldatakse kõneaega 
kokku analoogiliselt fraktsioonidele 
punktide a ja b alusel eraldatava
kõneajaga.

c) fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmetele eraldatakse kõneaega 
kokku vastavalt fraktsioonidele punktide a 
ja b alusel eraldatavale kõneajale.

3. Kui kõneaega eraldatakse mitme 
päevakorraküsimuse jaoks kokku, 
teavitavad fraktsioonid presidenti sellest, 
kuidas nende kõneaeg jaotub üksikute 
päevakorrapunktide vahel. President peab
tagama kõneaegadest kinnipidamise.

3. Kui kõneaega eraldatakse mitme 
päevakorrapunkti jaoks, teavitavad 
fraktsioonid presidenti sellest, kuidas neile
eraldatud kõneaeg jaotub üksikute 
päevakorrapunktide vahel. President tagab 
kõneaegadest kinnipidamise.

3 a. Arutelu ülejäänud aega eelnevalt ei 
jaotata, vaid president annab 
parlamendiliikmetele sõna üldjuhul kuni 
üheks minutiks. President tagab 
võimaluste piires, et kordamööda saavad 
sõna eri poliitiliste vaadete ja 
liikmesriikide esindajad.
3 b. Vastava taotluse korral võib sõnavõtu 
eesõiguse anda vastutava komisjoni 
esimehele või raportöörile ja oma 
fraktsiooni nimel kõneleda soovivatele 
fraktsiooni esimeestele või neid 
asendavatele sõnavõtjatele.
3 c. Kui president on veendunud, et see ei 
häiri arutelu kulgu, võib ta anda sõna 
parlamendiliikmetele, kes sinist kaarti 
tõstes annavad märku soovist katkestada 
teise parlamendiliikme sõnavõtt lühikese 
sõnavõtuga.

4. Parlamendiliikmete sõnavõtud ei tohi
istungi protokolli, menetlusega seotud 
avalduste, lõpliku päevakorra projekti
muutmise või päevakorra teemal kesta 
kauem kui üks minut.

4. Parlamendiliikme sõnavõtt istungi 
protokolli, menetlusega seotud avalduste, 
päevakorra lõpliku projekti või päevakorra
muutmise teemal ei tohi kesta kauem kui 
üks minut.

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 
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seda, kui raportöör on esitanud oma
raporti. Euroopa Komisjon, nõukogu ja 
raportöör võivad vastusõnavõttudeks sõna
saada ka vahetult pärast
parlamendiliikmete sõnavõtte.

seda, kui raportöör on raportit tutvustanud. 
Euroopa Komisjon, nõukogu ja raportöör 
võivad uuesti sõna võtta, eelkõige selleks, 
et vastata parlamendiliikmete 
sõnavõttudele.

6. Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingu 
artikli 197 kohaldamist, püüab president 
jõuda Euroopa Komisjoni ja nõukoguga 
kokkuleppele nende kõneaja jaotamise
osas.

6. Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingu 
artikli 197 kohaldamist, püüab president 
jõuda Euroopa Komisjoni ja nõukoguga 
kokkuleppele neile kõneaja eraldamise
osas.

7. Parlamendiliikmed, kes arutelus sõna ei 
saanud, võivad ühel korral osaistungjärgu 
jooksul esitada kuni 200 sõna sisaldava 
kirjaliku avalduse, mis lisatakse kõnesoleva
arutelu stenogrammile.

7. Parlamendiliige, kes arutelul sõna ei 
võtnud, võib ühel korral osaistungjärgu 
jooksul esitada kuni 200 sõna sisaldava 
kirjaliku avalduse, mis lisatakse arutelu 
stenogrammile.

Or. en

(Muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti raporti projekti muudatusettepaneku 67 
sõnastus (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Selgitus

Artikli 142 lõige 1 a: elava arutelu võimaldamiseks peaksid sõnavõtjad istuma istungisaalis 
esimestes ridades.
Artikli 142 lõike 3 punkt c: laiendatakse sinise kaardi kasutamise võimalust. 
Artikli 142 lõige 4 a: et istung saaks täielikult ja igakülgselt protokollitud, ei tohiks istungi 
stenogrammist midagi kustutada. Täielik protokoll võib osutuda vajalikuks ka võimalike 
vaidluste või distsiplinaarmeetmete korral.

Muudatusettepanek 151
Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 142

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kõneaja eraldamine Kõneaja eraldamine ja sõnavõtjate 
nimekiri

1. Esimeeste konverents võib teha 
parlamendile ettepaneku eraldada kõneaega 
konkreetsel teemal toimuvaks aruteluks. 

1. Esimeeste konverents võib teha 
parlamendile ettepaneku eraldada kõneaega 
konkreetsel teemal toimuvaks aruteluks. 



AM\773817ET.doc 57/77 PE421.322v01-00

ET

Parlament võtab ettepaneku suhtes vastu
otsuse ilma aruteluta.

Parlament teeb ettepaneku kohta otsuse
ilma aruteluta.

1 a. Parlamendiliige võib istungil sõna 
võtta ainult siis, kui president annab 
selleks loa. Sõnavõtt peetakse oma kohalt 
ja pöördutakse istungi juhataja poole. Kui 
sõnavõtja kaldub ettenähtud teemast 
kõrvale, kutsub president teda korrale.
1 b. President võib arutelu esimeseks 
osaks koostada sõnavõtjate nimekirja, 
millesse kantakse fraktsioonide suuruse 
järjekorras üks või mitu vooru sõnavõtjaid 
igast sõna soovivast fraktsioonist ja üks 
fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliige.

2. Kõneaja eraldamisel lähtutakse 
järgmistest kriteeriumidest:

2. Kõneaja eraldamisel arutelu selles osas
lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

a) üks osa kõneajast jaotatakse kõikide 
fraktsioonide vahel võrdselt;

a) üks osa kõneajast jaotatakse kõikide 
fraktsioonide vahel võrdselt;

b) teine osa jaotatakse fraktsioonide vahel 
proportsionaalselt, vastavalt nende liikmete 
koguarvule;

b) teine osa jaotatakse fraktsioonide vahel 
proportsionaalselt nende liikmete 
koguarvuga;

c) fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmetele eraldatakse kõneaega 
kokku analoogiliselt fraktsioonidele 
punktide a ja b alusel eraldatava 
kõneajaga.

c) fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmetele eraldatakse kõneaega 
kokku vastavalt fraktsioonidele punktide a 
ja b alusel eraldatavale kõneajale.

3. Kui kõneaega eraldatakse mitme
päevakorraküsimuse jaoks kokku, 
teavitavad fraktsioonid presidenti sellest, 
kuidas nende kõneaeg jaotub üksikute 
päevakorrapunktide vahel. President peab
tagama kõneaegadest kinnipidamise.

3. Kui kõneaega eraldatakse mitme
päevakorrapunkti jaoks, teavitavad 
fraktsioonid presidenti sellest, kuidas neile
eraldatud kõneaeg jaotub üksikute 
päevakorrapunktide vahel. President tagab
kõneaegadest kinnipidamise.

3 a. Arutelu ülejäänud aega eelnevalt ei 
jaotata, vaid president annab 
parlamendiliikmetele sõna üldjuhul kuni 
üheks minutiks. President tagab 
võimaluste piires, et kordamööda saavad 
sõna eri poliitiliste vaadete ja 
liikmesriikide esindajad.
3 b. Vastava taotluse korral võib sõnavõtu 
eesõiguse anda vastutava komisjoni 
esimehele või raportöörile ja oma 
fraktsiooni nimel kõneleda soovivatele 
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fraktsiooni esimeestele või neid 
asendavatele sõnavõtjatele.
3 c. Kui sõnavõtja on sellega nõus ja 
president on veendunud, et see ei häiri 
arutelu kulgu, võib ta anda sõna 
parlamendiliikmele, kes teise 
parlamendiliikme sõnavõtu ajal sinist 
kaarti tõstes annab märku soovist esitada 
talle küsimus.

4. Parlamendiliikmete sõnavõtud ei tohi
istungi protokolli, menetlusega seotud 
avalduste, lõpliku päevakorra projekti
muutmise või päevakorra teemal kesta 
kauem kui üks minut.  

4. Parlamendiliikme sõnavõtt istungi 
protokolli, menetlusega seotud avalduste, 
päevakorra lõpliku projekti või päevakorra
muutmise teemal ei tohi kesta kauem kui 
üks minut.

4 a. Ilma et see piiraks tema teisi 
distsiplinaarküsimustega seotud volitusi, 
võib president lasta istungi arutelude 
stenogrammist kustutada nende 
parlamendiliikmete kõned, kellele ta ei ole 
eelnevalt sõna andnud või kes ei pea kinni 
etteantud kõneajast.

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 
seda, kui raportöör on esitanud oma
raporti. Euroopa Komisjon, nõukogu ja 
raportöör võivad vastusõnavõttudeks sõna
saada ka vahetult pärast 
parlamendiliikmete sõnavõtte.

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 
seda, kui raportöör on raportit tutvustanud. 
Euroopa Komisjon, nõukogu ja raportöör 
võivad uuesti sõna võtta, eelkõige selleks, 
et vastata parlamendiliikmete 
sõnavõttudele.

6. Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingu 
artikli 197 kohaldamist, püüab president 
jõuda Euroopa Komisjoni ja nõukoguga 
kokkuleppele nende kõneaja jaotamise
osas.

6. Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingu 
artikli 197 kohaldamist, püüab president 
jõuda Euroopa Komisjoni ja nõukoguga 
kokkuleppele neile kõneaja eraldamise
osas.

7. Parlamendiliikmed, kes arutelus sõna ei 
saanud, võivad ühel korral osaistungjärgu 
jooksul esitada kuni 200 sõna sisaldava 
kirjaliku avalduse, mis lisatakse 
kõnesoleva arutelu stenogrammile.

7. Parlamendiliige, kes arutelul sõna ei 
võtnud, võib ühel korral osaistungjärgu 
jooksul esitada kuni 200 sõna sisaldava 
kirjaliku avalduse, mis lisatakse 
kõnesoleva arutelu stenogrammile.

(Kui käesolev muudatusettepanek vastu 
võetakse, jäetakse artiklid 141 ja 143 
välja.)
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Or. de

Muudatusettepanek 152
Marco Cappato

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 142 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

c a) nende parlamendiliikmete kõneaega, 
kes loevad ette kirjalikku teksti, 
vähendatakse veerandi võrra; sätet ei 
kohaldata juhul, kui tsiteeritakse 
juriidilisi või õigusloomega seotud tekste.

Or. it

Muudatusettepanek 153
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 142 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. Arutelu ülejäänud aega eelnevalt ei
jaotata, vaid president annab 
parlamendiliikmetele sõna üldjuhul kuni 
üheks minutiks. President tagab 
võimaluste piires, et kordamööda saavad 
sõna eri poliitiliste vaadete ja 
liikmesriikide esindajad. Arvesse võetakse 
sõnavõtusoovide esitamise järjekorda.

Or. en

Selgitus

Lõppu lisatakse uus lause.
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Muudatusettepanek 154
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 142 – lõige 3 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 b. Vastava taotluse korral võib sõnavõtu 
eesõiguse anda vastutava komisjoni 
esimehele või raportöörile, arutelu 
teemaks oleva riigiga suhtlemise eest 
vastutava parlamentidevahelise 
delegatsiooni juhile ja oma fraktsiooni 
nimel kõneleda soovivatele fraktsiooni 
esimeestele või neid asendavatele 
sõnavõtjatele.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse raporti projekti muudatusettepaneku 67 lõige 3 b 
(Artikkel 142 – Kõneaja eraldamine) (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Muudatusettepanek 155
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 142 – lõige 3 c (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 c. President võib tingimusel, et on 
tagatud istungi sujuv läbiviimine, anda 
sõna parlamendiliikmele, kes annab oma 
sõnavõtusoovist märku sinist kaarti tõstes. 
Luba sõna võtta antakse pärast seda, kui 
parajasti kõnelev sõnavõtja on sõnavõtu 
lõpetanud. Sõnavõtt ei tohi olla pikem kui 
pool minutit.

Or. el
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Muudatusettepanek 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 144

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Iga osaistungjärgu esimesel istungil annab 
president kuni kolmekümne minuti jooksul 
sõna parlamendiliikmetele, kes soovivad
suunata parlamendi tähelepanu poliitiliselt 
olulistele küsimustele. Igal
parlamendiliikmel on õigus kõneleda kuni 
üks minut. Hiljem sama osaistungjärgu
jooksul võib president eraldada veelkord 
sama pika aja.

Iga osaistungjärgu esimese istungi õhtul
annab president kuni 30 minuti jooksul 
sõna parlamendiliikmetele, kes soovivad
juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt 
olulistele küsimustele. Igal 
parlamendiliikmel on õigus kõneleda kuni 
üks minut. Iga osaistungjärgu viimasel 
päeval võib president eraldada veelkord 
sama pika aja.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 151 – lõige 4 – kolmas lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikli 103 lõiget 4 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tingitud artikli 45 lõike 2 muutmist käsitleva ALDE ettepaneku 
vastuvõtmisest. Ei ole mõtet lubada juhuslikke resolutsiooni ühisettepanekuid, kui 
algatusraportite kohta võib esitada uuesti muudatusettepanekuid sobilikuma menetluse 
raames.
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Muudatusettepanek 158
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 157 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui hääletusele pandav tekst sisaldab 
kaht või enam sätet või viidet kahele või 
enamale asjaolule, või kui teksti on 
võimalik jaotada kaheks või enamaks 
erineva loogilise tähenduse ja normatiivse 
väärtusega osaks, võib fraktsioon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget taotleda selle 
osade kaupa hääletamist.

1. Kui hääletusele pandav tekst sisaldab 
kaht või enam sätet või viidet kahele või 
enamale asjaolule või kui teksti on 
võimalik jaotada kaheks või enamaks 
erineva tähenduse ja/või normatiivse 
väärtusega osaks, võivad fraktsioon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget taotleda selle 
osade kaupa hääletamist.

Or. en

Selgitus

Artikli praegune sõnastus on osutunud parlamentaarse töö vajadusi arvestades liiga kitsaks.

Muudatusettepanek 159
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 159

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Üldjuhul hääletab parlament käte 
tõstmisega.

1. Üldjuhul hääletab parlament
elektroonilise hääletussüsteemi abil.

2. Kui president otsustab, et tulemus on 
kaheldav, toimub uus hääletus
elektroonilise hääletussüsteemi abil. Kui 
viimane ei tööta, hääletatakse istumise ja 
püsti tõusmise teel.

2. Kui elektroonilist hääletussüsteemi ei 
saa tehnilistel põhjustel kasutada, toimub 
uus hääletus käe tõstmisega või
istumajäämise ja püstitõusmise teel.

3. Hääletuse tulemus registreeritakse. 3. Hääletuse tulemus registreeritakse.

Or. en
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Selgitus

Elektrooniline hääletussüsteem tagaks kindluse, kas on saadud häälteenamus või 
kvalifitseeritud häälteenamus või kas täiskogul ja parlamendikomisjonis on kvoorum koos, 
ilma et oleks vaja kontrollida hääletust, mis kehtiva kodukorra kohaselt toimub käe 
tõstmisega.

Muudatusettepanek 160
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 159 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 159 a
Lõpphääletus

1. Kui hääletusele pannakse terve 
õigusakt, sõltumata sellest, kas tegemist 
on ühe hääletuse ja/või lõpphääletusega, 
hääletab parlament tavaliselt nimeliselt ja 
elektroonilise hääletussüsteemi abil.
2. Hääletuse tulemus registreeritakse.

Or. en

Selgitus

Aruandekohustus kodanike ees suureneks, kui kõik lõpphääletused terve õigusakti üle 
toimuksid nimelise hääletusena, ilma et see piiraks täiendavaid taotlusi artikli 160 alusel.

Muudatusettepanek 161
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 160 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 99 lõikes 4 ja artikli 100 
lõikes 5 nimetatud juhtudele võib nimelise 
hääletuse korraldada juhul kui fraktsioon 
või vähemalt 40 parlamendiliiget on 

1. Lisaks artikli 99 lõikes 4, artikli 100 
lõikes 5 ja artiklis 159 a nimetatud 
juhtudele võib nimelise hääletuse 
korraldada juhul, kui fraktsioon või 
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hääletusele eelnevaks õhtuks esitanud 
vastava kirjaliku taotluse, välja arvatud 
juhul kui president on määranud selleks 
teise tähtaja.

vähemalt 40 parlamendiliiget on esitanud 
vastava kirjaliku taotluse hääletusele 
eelnevaks õhtuks, välja arvatud juhul, kui 
president on määranud selleks teise tähtaja.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kohandada kodukorda vastavalt kasutatavale tavale, mille kohaselt 
toimub nimeline hääletus alati elektroonilise süsteemi abil.

Muudatusettepanek 162
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 160 – lõige 2 – esimene lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Nimed hüütakse välja tähestikulises 
järjekorras, alustades loosi tahtel esimeseks 
määratud parlamendiliikmest. Viimasena 
kutsutakse hääletama president.

2. Nimeline hääletus toimub elektroonilise 
hääletussüsteemi abil. Kui süsteemi ei saa 
tehnilistel põhjustel kasutada, hüütakse
nimed välja tähestikulises järjekorras, 
alustades loosi tahtel esimeseks määratud 
parlamendiliikmest. Viimasena kutsutakse 
hääletama president.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kohandada kodukorda vastavalt kasutatavale tavale, mille kohaselt 
toimub nimeline hääletus alati elektroonilise süsteemi abil.

Muudatusettepanek 163
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 161 – lõige 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Presidendil on igal hetkel õigus võtta 
vastu otsus, et artiklites 159, 160 ja 162 
sätestatud hääletuseks kasutatakse 
elektroonilist hääletussüsteemi.

1. President tagab, et artiklites 159, 160 ja 
162 sätestatud hääletuseks kasutatakse 
elektroonilist hääletussüsteemi.

Kui elektroonilist hääletussüsteemi ei saa 
tehnilistel põhjustel kasutada, toimub 
hääletus artikli 159, artikli 160 lõike 2 või 
artikli 162 alusel.

Kui elektroonilist hääletussüsteemi ei saa 
tehnilistel põhjustel kasutada, toimub 
hääletus käe tõstmisega või artikli 160 
lõike 2 või artikli 162 alusel.

Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamise 
tehniline korraldus toimub juhatuse 
ettekirjutuste alusel.

Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamise 
tehnilise korralduse määrab kindlaks 
juhatus.

Or. en

Selgitus

EP kodukorra sisemise järjekindluse säilitamise huvides teeb autor ettepaneku muuta artikli 
161 lõiget 1 kooskõlas artiklite 159 ja 160 kohta esitatud muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek 164
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 172 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 172 a
Vastuvõetud tekstid

1. Parlamendi poolt vastuvõetud tekstid 
avaldatakse kohe pärast hääletust. Need 
esitatakse parlamendile koos vastava 
istungi protokolliga ja neid säilitatakse 
parlamendi arhiivis.
2. Parlamendi poolt vastuvõetud tekstide 
lõplik õiguslik ja keeleline vormistamine 
toimub presidendi vastutusel. Kui selline 
tekst võetakse vastu parlamendi ja 
nõukogu kokkuleppe alusel, toimub lõplik 
vormistamine kahe institutsiooni tihedas 
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koostöös ja vastastikusel kokkuleppel.
3. Artiklis 204 a sätestatud menetlust 
kohaldatakse, kui teksti ühtsuse ja 
kvaliteedi tagamiseks vastavalt 
parlamendi soovile on vaja teha 
kohandusi, mis ei piirdu üksnes 
trükivigade parandamisega või 
parandustega, mis on vajalikud kõikide 
keeleversioonide kooskõla ning nende 
keelelise korrektsuse ja terminoloogilise 
ühtsuse tagamiseks.
4. Tekstid, mille parlament on vastu 
võtnud EÜ asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud menetluse kohaselt, 
koostatakse konsolideeritud tekstina. Kui 
parlamendi hääletuse aluseks ei olnud 
nõukoguga saavutatud kokkulepe, 
näidatakse konsolideeritud tekstis ära 
vastuvõetud muudatusettepanekud.
5. Pärast vastuvõetud tekstide lõplikku 
vormistamist kirjutavad president ja 
peasekretär tekstidele alla ning need 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

(Muudatusettepanekuga asendatakse raporti projekti muudatusettepanekud 74 ja 75 (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Muudatusettepanek 165
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 175 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Ajutiste komisjonide moodustamine Erikomisjonide moodustamine

Or. en
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Muudatusettepanek 166
József Szájer

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 177 – lõige 1 – tõlgendus (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Komisjonide koosseis peegeldab täpselt 
parlamendi koosseisu. Kohtade 
vahetamine fraktsioonide vahel ei ole 
lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 177 – lõige 1 – tõlgendus (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Fraktsioonide proportsionaalne esindatus 
peab vastama lähimale sobivale 
täisarvule. Kui fraktsioon otsustab talle 
parlamendikomisjonis eraldatud kohti 
mitte kasutada, jäävad need vabaks ja 
sellele vastavalt vähendatakse komisjoni 
suurust.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 179 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Juhul, kui alaline komisjon teatab, et ta 
ei ole teatud küsimuse läbivaatamiseks 
pädev, või kui kahe või enama alalise 
komisjoni vahel tekib vaidlus pädevuse 

2. Kui alaline komisjon teatab, et ta ei ole 
teatava küsimuse läbivaatamiseks pädev, 
või kui kahe või enama alalise komisjoni 
vahel tekib vaidlus pädevuse üle, 



PE421.322v01-00 68/77 AM\773817ET.doc

ET

üle, suunatakse pädevuse küsimuse
lahendamine edasi esimeeste konverentsile 
nelja töönädala jooksul alates hetkest, mil 
parlamendi istungil anti teada küsimuse 
komisjonile edastamisest. Sellest 
teavitatakse ka komisjonide esimeeste 
konverentsi, mis võib anda esimeeste 
konverentsile oma soovituse. Esimeeste 
konverents võtab otsuse vastu kuue 
töönädala jooksul alates pädevuse 
küsimuse saamisest. Vastasel juhul 
võetakse küsimuse lahendamine järgmise 
osaistungjärgu päevakorda.

suunatakse pädevuse küsimus edasi 
esimeeste konverentsile nelja töönädala 
jooksul alates hetkest, mil parlamendi 
istungil anti teada küsimuse 
parlamendikomisjonile edastamisest.
Esimeeste konverents teeb otsuse kuue 
nädala jooksul komisjonide esimeeste 
konverentsi soovituse alusel või selle 
puudumisel komisjonide esimeeste 
konverentsi esimehe soovituse alusel. Kui 
nimetatud ajavahemiku jooksul ei ole
esimeeste konverents otsust teinud, 
loetakse soovitus heakskiidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 179 – lõige 2 – tõlgendus (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Komisjonide esimehed võivad sõlmida 
kokkuleppeid teiste komisjonide 
esimeestega seoses teema eraldamisega 
konkreetsele komisjonile; vajaduse korral 
on nõutav luba artikli 47 kohase kaasatud 
komisjonidega menetluse läbiviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 181

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Allkomisjonid Komisjonide töörühmad
1. Esimeeste konverentsi loal ja kui tema 
töö seda nõuab, võib iga alaline või 

Komisjonid võivad moodustada töörühmi, 
kes abistavad komisjoni tema töös või 
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ajutine komisjon moodustada oma 
liikmetest ühe või mitu allkomisjoni. 
Allkomisjoni moodustamise hetkel 
määrab komisjon artikli 177 alusel 
kindlaks allkomisjoni koosseisu ja 
pädevuse. Allkomisjonid annavad aru 
sellele komisjonile, mille raames nad 
moodustati.

valmistavad tööd ette. Töörühmade 
käsutusse antakse tehnilised ja 
halduslikud võimalused, mis on 
võrreldavad komisjonidele antavate 
võimalustega. Juhatus kehtestab vastavad 
rakendussätted.

2. Komisjonides kasutatav menetluskord 
kehtib ka allkomisjonide suhtes.
3. Asendusliikmete osalemine 
allkomisjonide koosolekutel on lubatud 
samadel tingimustel nagu komisjonide 
koosolekute puhul.
4. Nende sätete kohaldamine peab tagama 
sõltuvussuhte allkomisjoni ja selle 
komisjoni vahel, mille raames allkomisjon 
moodustati. Sellest tulenevalt valitakse 
kõik allkomisjoni täisliikmed vastava 
peakomisjoni liikmete hulgast.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 182 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 182 a

Komisjonide koordinaatorid ja 
variraportöörid

1. Parlamendikomisjoni kuuluvad 
fraktsioonid ja fraktsioonilise kuuluvuseta 
liikmed võivad nimetada endi seast ühe 
liikme koordinaatoriks.
2. Parlamendikomisjoni esimees kutsub 
koordinaatorid vajaduse korral kokku, et 
valmistada ette komisjonis vastuvõetavaid 
otsuseid, eelkõige otsuseid menetluse ja 
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raportööride nimetamise kohta. 
3. Fraktsioonid ja fraktsioonilise 
kuuluvuseta parlamendiliikmed võivad 
iga raporti puhul nimetada variraportööri, 
kes jälgib raporti arengut. 
Variraportööride nimed teatatakse 
parlamendikomisjoni esimehele. 

Or. el

Muudatusettepanek 172
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 182 a (uus) 2. peatükis

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 182 a
Komisjonide koordinaatorid ja 

variraportöörid
1. Parlamendikomisjoni kuuluvad 
fraktsioonid ja fraktsioonilise kuuluvuseta 
liikmed võivad nimetada endi seast ühe 
liikme koordinaatoriks.
2. Parlamendikomisjoni esimees palub 
koordinaatoritel vajaduse korral 
valmistada ette komisjonis vastuvõetavaid 
otsuseid, eelkõige otsuseid menetluse ja 
raportööride nimetamise kohta. 
Parlamendikomisjon võib teatavate 
otsuste vastuvõtmise delegeerida 
koordinaatoritele, välja arvatud raportite, 
arvamuste või muudatusettepanekute 
vastuvõtmise. Parlamendikomisjoni 
aseesimeestel võib paluda osaleda 
koordinaatorite koosolekutel nõuandvas 
rollis. Koordinaatorid püüavad saavutada 
konsensust. Kui konsensuse saavutamine 
ei ole võimalik, võivad koordinaatorid 
tegutseda ainult parlamendikomisjoni 
selge ülekaaluka enamuse alusel, võttes 
arvesse fraktsioonide suurust.
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2 a. Iga fraktsioon saab iga kalendriaasta 
algul oma suurusele vastava arvu punkte 
raportite eraldamiseks. Raporteid võib 
eraldada ka nulli punkti eest. 
Koordinaatorid püüavad eraldada 
raporteid konsensuse alusel. Kui 
konsensust ei saavutata, toimub hääletus, 
millel arvestatakse fraktsioonide suurust.
3. Fraktsioonid ja fraktsioonilise 
kuuluvuseta parlamendiliikmed võivad 
iga raporti puhul nimetada variraportööri, 
kes jälgib raporti arengut ja püüab oma 
fraktsiooni või fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmete nimel saavutada 
parlamendikomisjonis kompromissi. 
Variraportööride nimed teatatakse 
parlamendikomisjoni esimehele. 
Raportöör teavitab variraportööre ja peab 
nendega nõu kaasotsustamise või teiste 
õigusloomemenetluste kõikidel etappidel. 
Järgitakse täielikult [XYZ lisas] sätestatud 
suuniseid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse koordinaatorite ja variraportööride tegelikku rolli 
ning see määratletakse ja formaliseeritakse. 
Raportitele punktide eraldamise süsteemi ei ole varem kodukorras sätestatud.
Kogemused on eelkõige esimese lugemise otsuste puhul näidanud, et vaja on täpsemaid 
suuniseid.

Muudatusettepanek 173
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 184

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Komisjoni iga koosoleku protokoll tehakse
kõigile selle komisjoni liikmetele
kättesaadavaks ja esitatakse selle komisjoni

Parlamendikomisjoni koosoleku protokoll
jagatakse kõigile liikmetele ja esitatakse
parlamendikomisjonile järgmisel 
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järgmisel koosolekul kinnitamiseks. koosolekul kinnitamiseks.

Aruteludest tehakse audiovisuaalne 
salvestis, mis sisaldab kõikide 
tõlkekabiinide helisalvestisi, ja see tehakse 
kättesaadavaks internetis.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 185 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Komisjon on otsustusvõimeline, kui
kohal on veerand tema liikmetest. Kui üks
kuuendik komisjoni liikmetest esitab enne 
hääletuse algust vastava avalduse, loetakse 
hääletuse tulemus kehtivaks ainult siis, kui 
hääletusel osaleb komisjoni liikmete 
enamus.

2. Parlamendikomisjon on 
otsustusvõimeline, kui elektroonilise 
hääletussüsteemi abil on kindlaks tehtud, 
et kohal on veerand tema liikmetest. Kui 
kuuendik komisjoni liikmetest esitab enne 
hääletuse algust vastava taotluse, loetakse 
hääletuse tulemus kehtivaks ainult siis, kui
elektroonilise hääletussüsteemi abil on 
kindlaks tehtud, et hääletusel osales
komisjoni liikmete enamus.

Or. en

Selgitus

EP kodukorra sisemise järjekindluse säilitamise huvides teeb autor ettepaneku muuta artikli 
161 lõiget 1 kooskõlas artiklite 159 ja 160 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 185 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Komisjonis toimuvad hääletused käte 3. Parlamendikomisjonis toimuvad 
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tõstmisega, välja arvatud juhul, kui
veerand komisjoni liikmetest nõuab 
nimelist hääletust. Sellisel juhul toimub 
hääletus artikli 160 lõike 2 alusel.

hääletused käe tõstmisega, välja arvatud 
juhul, kui kümnendik komisjoni liikmetest 
nõuab nimelist hääletust. Sellisel juhul 
toimub hääletus artikli 160 lõike 2 alusel.

Or. en

Selgitus

Nende õigusakti ettepanekute hulk, mis lõpetatakse esimesel lugemisel, on tunduvalt 
suurenenud. Samal ajal kohaldatakse täiskogul sagedamini lihtsustatud menetlust, mistõttu 
muutub hääletus parlamendikomisjonis määravamaks ja peaks olema lihtsamini jälgitav. 
Lisaks on elektroonilise hääletuse vahendeid oluliselt täiustatud.

Muudatusettepanek 176
Hanne Dahl

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 185 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Komisjonis toimuvad hääletused käte
tõstmisega, välja arvatud juhul, kui 
veerand komisjoni liikmetest nõuab 
nimelist hääletust. Sellisel juhul toimub 
hääletus artikli 160 lõike 2 alusel.

3. Parlamendikomisjonis toimuvad 
hääletused tavaliselt elektroonilise 
hääletussüsteemi abil. Kui süsteemi ei saa 
tehnilistel põhjustel kasutada, võib 
hääletada käe tõstmisega või 
istumajäämise ja püstitõusmise teel. 
Hääletus on nimeline, kui seda nõuab
veerand komisjoni liikmetest. Sellisel juhul 
toimub hääletus elektroonilise 
hääletussüsteemi abil artikli 160 lõike 2 
alusel.

Or. en

Selgitus

EP kodukorra sisemise järjekindluse säilitamise huvides teeb autor ettepaneku muuta artikli 
161 lõiget 1 kooskõlas artiklite 159 ja 160 kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 177
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 188 – lõige 6 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 a. Kui päevakorras on punkt, mis 
puudutab delegatsiooni vastutusala, 
antakse delegatsiooni juhile võimalus 
erialakomisjonis arvamust avaldada. 
Sama kehtib erialakomisjoni esimehe või 
raportööri osalemise suhtes delegatsiooni 
koosolekutel.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
VII a osa (uus) – artikkel 190 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

VII a OSA
LAIENDATUD TÖÖRÜHMAD

Artikkel 190 a
Laiendatud töörühmad

Parlament tunnustab laiendatud 
töörühmade loomist.
Juhatus määrab kindlaks töömeetodid, 
mis võimaldavad laiendatud töörühmadel 
regulaarselt kohtuda ja tõhusalt 
tegutseda.

Or. en
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Muudatusettepanek 179
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Vastutav komisjon võib võtta vastu 
otsuse koostada nende petitsioonide kohta, 
mille ta on tunnistanud vastuvõetavaks, 
raporti või väljendada muul viisil oma 
arvamust.

1. Vastutav komisjon võib võtta vastu 
otsuse koostada nende petitsioonide kohta, 
mille ta on tunnistanud vastuvõetavaks, 
raporti vastavalt artiklile 45 või väljendada 
muul viisil oma arvamust.

Vastutav komisjon võib artikli 46 alusel 
küsida teiste komisjonide arvamust, seda 
eriti petitsioonide puhul, mis taotlevad 
kehtivate õigusaktide muutmist.

Kui raportid käsitlevad eelkõige Euroopa 
Liidu õiguse kohaldamist või 
tõlgendamist, kaasatakse antud 
valdkonna eest vastutav komisjon artikli 
46 lõike 1 ning artikli 47 esimese ja teise 
taande kohaselt. Vastutav komisjon kiidab 
ilma hääletuseta heaks antud valdkonna 
eest vastutava komisjoni esitatud 
ettepanekud resolutsiooni ettepaneku 
nende osade kohta, mis käsitlevad 
Euroopa Liidu õiguse kohaldamist või 
tõlgendamist. Kui vastutav komisjon ei 
võta ettepanekuid vastu, võib kaasatud 
komisjon esitada need otse täiskogule;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Marco Cappato

Euroopa Parlamendi kodukord
I lisa – artikkel 2 – kolmas lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Parlamendiliikmed vastutavad isiklikult
registrile esitatud deklaratsioonide 
õigsuse eest ja neid tuleb iga-aastaselt 
uuendada.

Registrisse kantavad deklaratsioonid 
tehakse parlamendi õiguslikul vastutusel
ja neid tuleb iga-aastaselt uuendada.

Or. it
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Muudatusettepanek 181
Johannes Voggenhuber

Euroopa Parlamendi kodukord
IV lisa – artikkel 3 – lõige 4 – teine lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Vastutava komisjoni poolt tagasi lükatud 
muudatusettepanekute projektid ja 
parandusettepanekud pannakse 
parlamendis hääletusele üksnes juhul, kui 
seda on enne presidendi poolt seatud 
tähtaja lõppu parlamendi komisjon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget kirjalikult
nõudnud; see tähtaeg peab lõppema mitte 
vähem kui kakskümmend neli tundi enne 
hääletuse algust.

Vastutava komisjoni poolt tagasi lükatud 
muudatusettepanekute projektid ja 
parandusettepanekud pannakse 
parlamendis hääletusele üksnes juhul, kui 
seda on enne presidendi poolt seatud 
tähtaja lõppu kirjalikult nõudnud
parlamendikomisjon, fraktsioon või 
vähemalt 40 parlamendiliiget; see tähtaeg 
peab lõppema hiljemalt 24 tundi enne 
hääletuse algust.

Or. en

Selgitus

Enam ei ole põhjust, miks fraktsioonid ei võiks esitada eelarvemenetluses täiskogul 
muudatusettepanekuid uuesti, vaid peavad läbima vaevalise allkirjade kogumise.

Muudatusettepanek 182
Johannes Voggenhuber

Euroopa Parlamendi kodukord
IV lisa – artikkel 5 – lõige 3 – esimene lõik

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Muudatusettepaneku projekt on 
vastuvõetav vaid juhul, kui see on esitatud 
kirjalikult, kui selle on allkirjastanud
vähemalt 40 parlamendiliiget või selle on 
esitanud parlamendi komisjon ning 
muudatusettepaneku projekt tagab tulude ja 
kulude tasakaalu püsimise. Artikli 46 lõiget 
5 ei kohaldata.

3. Muudatusettepaneku projekt on 
vastuvõetav vaid juhul, kui see on esitatud 
kirjalikult, kui sellele on alla kirjutanud
vähemalt 40 parlamendiliiget või selle on 
esitanud parlamendikomisjon või 
fraktsioon ning muudatusettepaneku 
projekt tagab tulude ja kulude tasakaalu 
püsimise. Artikli 46 lõiget 5 ei kohaldata.

Or. en
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Selgitus

Enam ei ole põhjust, miks fraktsioonid ei võiks esitada eelarvemenetluses täiskogul 
muudatusettepanekuid uuesti, vaid peavad läbima vaevalise allkirjade kogumise.
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