
 

RE\545248ET.doc  PE 347.512 

ET ET 

EUROOPA PARLAMENT 
2004 2009 

Istungidokument 

14.10.2004 B6-0087/2004 

EUROOPA PARLAMENDI 
KODUKORRA 
MUUDATUSETTEPANEK 
esitatud vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 2 

Esitajad: Maciej Marian Giertych ja Wojciech Wierzejski 

Teema: 4. peatüki pealkirja ning artiklite 29 ja 30 muutmine 

 



 

PE 347.512 2/4 RE\545248ET.doc 

ET 

B6-0087/2004 

EUROOPA PARLAMENDI KODUKORD 

Kehtiv tekst 
 

Muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

PEATÜKK 4 (Pealkiri) 

FRAKTSIOONID FRAKTSIOONID JA RAHVUSRÜHMAD 

 

Muudatusettepanek 2 

Artikkel 29 (Pealkiri) 

Fraktsioonide moodustamine Fraktsioonide ja rahvusrühmade 
moodustamine 

 

Muudatusettepanek 3 

Artikli 29 lõike 1 esimene lause 

 
1. Parlamendiliikmed võivad moodustada 
oma poliitiliste vaadete järgi fraktsioone. 

1. Parlamendiliikmed võivad moodustada 
oma poliitiliste või rahvuslike vaadete järgi 
fraktsioone. 

 

Muudatusettepanek 4 

Artikli 29 lõige 2 a (uus) 

 2a. Rahvusrühma peab kuuluma vähemalt 
pooled liikmesriigi delegatsiooni liikmetest. 

 

Muudatusettepanek 5 

Artikli 29 lõige 2 b (uus) 

 2b. Euroopa Parlamendis etniliste 
vähemuste esindajad võivad soovi korral 
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ühineda teiste liikmesriikide 
rahvusrühmadega juhul, kui rahvusrühm 
on nõus neid vastu võtma. 

 

Muudatusettepanek 6 

Artikli 29 lõige 4 

4. Fraktsiooni moodustamise kohta tehakse 
presidendile avaldus. Avalduses näidatakse 
ära fraktsiooni nimi, selle liikmed ja juhatus. 

4. Fraktsiooni või rahvusrühma 
moodustamise kohta tehakse presidendile 
avaldus. Avalduses näidatakse ära 
fraktsiooni nimi, selle liikmed ja juhatus. 

 

Muudatusettepanek 7 

Artikkel 30 (Pealkiri) 

Fraktsioonide tegevus ja õiguslik staatus. Fraktsioonide ja rahvusrühmade tegevus ja 
õiguslik staatus. 

 

Muudatusettepanek 8 

Artikli 30 lõige 1 

1. Fraktsioonide tegevus oma kohustuste 
täitmisel on osa liidu tegevustest, sh need 
kohustused, mis on fraktsioonidele pandud 
käesoleva kodukorraga. Lähtudes 
parlamendi peasekretariaadi struktuurist, 
haldusvahenditest ja parlamendi eelarves 
selleks tehtud assigneeringutest, 
võimaldatakse igale fraktsioonile oma 
sekretariaat. 

1. Fraktsioonide ja rahvusrühmade tegevus 
oma kohustuste täitmisel on osa liidu 
tegevustest, sh need kohustused, mis on 
fraktsioonidele pandud käesoleva 
kodukorraga. Lähtudes parlamendi 
peasekretariaadi struktuurist, 
haldusvahenditest ja parlamendi eelarves 
selleks tehtud assigneeringutest, 
võimaldatakse igale fraktsioonile ja 
rahvusrühmale oma sekretariaat. 

 

Muudatusettepanek 9 

Artikli 30 lõige 3 

3. Nimetatud regulatsioonidega määratakse 
kindlaks fraktsiooni tegevuse lõppemise 
korral sellele järgnevad haldus- ning 
finantstagajärjed. 

3. Nimetatud regulatsioonidega määratakse 
kindlaks fraktsiooni või rahvusrühma 
tegevuse lõppemise korral sellele järgnevad 
haldus- ning finantstagajärjed. 



 

PE 347.512 4/4 RE\545248ET.doc 

ET 

 

Muudatusettepanek 10 

Artiklid 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, art 90 lg 4, art 97 lg 2, art 99 lg 4, art 
101 lg 3, art 102 lg 3, art 103 lg 2, art 103 lg 4, art 108 lg 1, art 114 lg 1, art 115 lg 1, art 115 
lg 3, art 115 lg 6, art 131 lg 1, art 131 lg 2, art 131 lg 3, art 132 lg 1, art 133 lg 1, art 133 lg 3, 
art 133 lg 4, art 134 lg 1, art 140, art 142 lg 2, art 142 lg 2, art 142 lg 3, art 143 lg 4, art 150, 
art 151 lg 4, art 155 lg 5, art 157 lg 1, art 160 lg 1, art 160 lg 2, art 161 lg 2, art 163 lg 1, art 

168 lg 1, art 168 lg 2, art 169 lg 1, art 169 lg 2, art 170 lg 1, art 170 lg 4, art 171, art 177 lg 1, 
art 177 lg 4, art 178 lg 1, art 178 lg 2, art 188 lg 2, art 200 lg 1, art 201 lg 4,  

 ja II LISA B osa lõige 3, III LISA lõige 5 ja 6, 
IV LISA artikli 2 lõige 2, artikli 3 lõige 2 ja artikli 7 lõige 2 ning XV LISA lõige 1.3  

 

Eelpool mainitud muudatusettepanekute tulemusena ja neile lisaks, peab käesolevas 
muudatusettepanekus toodud kodukorra sätetes (artiklid ja lisad) asendama "fraktsiooni (või 
fraktsioonid" "fraktsiooni ja rahvusrühma (või fraktsioonide ja rahvusrühmadega" või 
"fraktsiooni või rahvusrühma (fraktsioonide või rahvusrühmadega). 
 
 

****************** 
  
 
 
 Selgitus 
 
 
Euroopa Liidu erinevatel liikmesriikidel on spetsiifilised vajadused ja prioriteedid, mida tuleb 
arutada väljaspool fraktsioone, tihti konsulteerides Euroopa Liidu vastava riigi saadiku ja 
tema personaliga. Vastavalt praegusele praktikale toimuvad teatud fraktsioonide 
rahvusdelegatsioonide koosolekud, kuid neist ei piisa esilekerkivate probleemide 
lahendamiseks üksikute riikide seisukohast lähtuvalt. Sellised poliitilisi piire ületavad 
konsultatsioonid on tõhusad siis, kui rahvusrühmadel on parlamendis vastav staatus ja 
vajalikud tehnilised vahendid (ruumid, personal jne).     
    
 
Kuuluvus rahvusrühma ei tohi olla takistuseks parlamendiliikme kuulumisele tema poolt 
valitud fraktsiooni või fraktsioonilise kuuluvuseta olemisele. Seetõttu on kodukorra 4. peatüki 
käesolev lugemine ebapiisav. 
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