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I. Sissejuhatus

1. On teada, et Euroopa Parlament muutus esialgsest teise kategooria assambleest valitud 
koguks alates 1979. aasta juunis–juulis rakendatud õiguskorraldusest.

2. Enne otseste valimiste rakendamist nägi toonase Euroopa Majandusühenduse 
asutamislepingu artikli 138 lõige 1 ette, et Euroopa Parlamendi liikmed nimetatakse riiklike 
parlamentide saadikute hulgast vastavalt iga liikmesriigi kehtestatud menetlustele, seega oli 
tegemist topeltmandaadiga.

3. Tegelikkuses, kuigi Euroopa Parlamendile omistati teise kategooria organi staatus, nähti 
Rooma lepingu sama artikli 138 lõikes 3 ette teises etapis otseste valimiste kasutamine, 
assamblee enda väljatöötatud ettepanekute alusel „ühtse menetluse kohaselt kõikides 
liikmesriikides”. Nõukogu oleks seejärel pidanud ühehäälselt kinnitama „asjakohased sätted, 
mida ta soovitab liikmesriikidel vastu võtta kooskõlas nende põhiseadusest tulenevate 
nõuetega”.
4. Seda silmas pidades otsustati Pariisi tippkohtumisel 9. ja 10. detsembril 1974. aastal, et 
otsesed valimised peavad toimuma „alates 1978. aastast” ja kutsuti Euroopa Parlamenti üles 
esitama uusi ettepanekuid, kuivõrd 1960. aastal vastuvõetud konventsiooni projekt oli 
kaotanud aktuaalsuse. 1975. aasta jaanuaris kiitis Euroopa Parlament heaks uue projekti, mille 
põhjal riigi- ja valitsusjuhid jõudsid pärast mõningaid lahkarvamusi 12. ja 13. juulil 1976 
kokkuleppele.

5. Otsus ja akt, mis käsitleb Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist, allkirjastati 
Brüsselis 20. septembril 1976. Pärast kõikide liikmesriikide poolset ratifitseerimist jõustus akt 
1. juulil 1978 ja esimesed valimised toimusid 7. ja 10. juunil 1979.

II. Reformi nõuded

1. Asutamislepingu omaaegses artikli 138 lõikes 3 ettenähtud ühtse valimismenetluse 
sisseviimine tundus jäävat saavutamata eesmärgiks, kuivõrd 1976. aasta aktis piirduti küllalt 
üldiste põhimõtete kehtestamisega, mis jättis palju ruumi liikmesriikide õigusnormide 
erinevustele.

2. Lisaks sellele, kuivõrd nõukogu ei jõudnud kokkuleppele Euroopa Parlamendi esitatud 
erinevate ettepanekute osas, toodi ka Amsterdami lepingus sisse võimalus piirduda „ühiste 
põhimõtete“ vastuvõtmisega. EÜ asutamislepingu artikli 190 lõike 4 praegu kehtiva sõnastuse 
kohaselt „Euroopa Parlament koostab ettepaneku otsesteks ja üldisteks valimisteks ühtse 
menetluse kohaselt kõikides liikmesriikides või kõikidele liikmesriikidele ühistel põhimõtetel”.

3. Seda põhimõtet järgis Euroopa Parlament ka ettepanekus, mis oli lisatud 15. juulil 1998 
vastu võetud resolutsioonile Euroopa Parlamendi liikmete valimise ühiseid põhimõtteid 
hõlmava valimismenetluse kohta (A4-0212/98). Selle ettepaneku tulemusena muudeti 1976. 
aasta akti viimati nõukogu 25. juuni 2002. aasta ja 3. septembri. 2002. aasta otsusega 
2002/772/EÜ, Euratom.

4. Samas, vaatamata mainitud muudatusele (mis keskendusid peamiselt sellele, et lisada 
riiklikele valimisseadustele proportsionaalsuse kriteerium ja mitte võimaldada parlamendi 
liikmete topeltmandaati), tundub, et 1976. aasta akti sõnastus ei ole siiski veel täiesti rahuldav, 



DT\724597ET.doc 3/5 PE404.816v02-00
Freelance-tõlge

ET

eeskätt selles osas, mis hõlmab volituste kontrollimist ja nende tühistamist. Siinkohal tuleks 
meenutada hiljutisi mitme Euroopa Parlamendi liikmega seotud juhtumeid, mis on näidanud, 
et akti mitmed sätted ei ole piisava mõjuga.

5. Akti artiklis 12 on sätestatud, et Euroopa Parlament kontrollib „esindajate volikirju. Sel 
eesmärgil võtab ta teadmiseks liikmesriikide poolt ametlikult teatatud tulemused ja lahendab 
käesoleva akti sätetest tuleneda võivad vaidlusküsimused, välja arvatud vaidlused, mis 
tulenevad aktis osutatud siseriiklikest normidest”.

6. Selle sättega ei jäeta Euroopa Parlamendile sisuliselt mingit õigust anda hinnangut riiklike 
ametiasutuste valimistulemusi puudutavatele otsustele. Quid juris, kuivõrd liikmesriigi poolt 
välja kuulutatud tulemused põhinevad siseriikliku õiguse sättel, mis on vastuolus 1976. aasta 
aktiga ja esmase õigusega üldiselt? Quid juris, samuti, kui tulemuste väljakuulutamise aluseks 
on haldusotsus või kohtuotsus, mis hõlmab valimistulemuste vaidlustamist ja mis põhineb 
mitteasjakohastel siseriiklikel õigussätetel? 

7. Kui lähtuda artikli 12 tekstist, peaks suveräänne kogu Euroopa Parlament loobuma õigusest 
määrata enda koosseis ja vaid nõustuma passiivselt liikmesriikide sooviga.

8. Üheks juhuks, kus selline probleem ilmnes, oli Euroopa Parlamendi täiskogu istungi otsus 
keelduda tunnustamast hr Donnici volitusi hr Occhetto asemel (vt Euroopa Parlamendi 24. 
mai 2007. aasta otsus (menetlus 2007/2121 (REG)). Selle otsuse kohaselt kuulutas Euroopa 
Parlament õigustühiseks hr Occhetto volitustest loobumise, mille alusel hr Donnici oleks 
saanud Euroopa Parlamendi liikmeks tema asemel; see otsus oli vastuolus poliitilisest 
kokkuleppest tuleneva pädevate riiklike ametiasutuste otsusega, mis oli seega vastuolus 1976. 
aasta akti teksti ja mõttega1.

9. Samas on 1976. aasta akti artikli 13 lõikes 13 sätestatud: „Kui mõne liikmesriigi õiguse 
kohaselt nähakse sõnaselgelt ette mõnelt Euroopa Parlamendi liikmelt volituste äravõtmine, 
lõpevad need volitused selle liikmesriigi õigusnormide kohaselt. Riigi pädevad võimuorganid 
teatavad sellest Euroopa Parlamendile”.

10. Ka selle sättega ei anta Euroopa Parlamendile mingit õigust anda hinnangut riiklike 
ametiasutuste otsuste kohta, seega võivad need ametiasutused otsustada, et parlamendi liige 
säilitab oma koha. Ja ka antud juhul tõstatub küsimus sellest, et liikmesriigi poolt siseriikliku 
õiguse alusel või haldusotsuste või kohtuotsuste põhjal volituste äravõtmine võib olla 
vastuolus esmase õigusega. 

11. Teoreetiliselt oleks samalaadne probleem võinud tõstatuda hr Geremeki puhul. Poola 18. 
oktoobri 2006. aasta seadus kohustas kõiki avaliku teenistuse töötajaid (sealhulgas Euroopa 
Parlamendi Poola liikmeid) deklareerima kümne kuu jooksul alates seaduse jõustumisest 
kirjalikult, kas nad on või ei ole teinud ajavahemikul 1944–1990 koostööd salapolitseiga. 
Mainitud ajavahemiku jooksul deklareerimisest keeldumine võrdsustati valeandmete 
esitamisega, mis võis kaasa tuua kriminaalvastutuse ja keeldujalt tema volituste äravõtmise. 
Samuti tuleb mainida, et Poola õigusaktid nägid Euroopa Parlamendi liikme volituste 
lõpetamise isegi kerge kriminaalkaristuse korral, samas kui riiklike parlamendisaadikute 
suhtes kehtis märkimisväärselt leebem kord. Hr Geremek keeldus mainitud deklaratsiooni 
                                               
1 Meenutame, et kõnealuse otsuse vaidlustasid hr Donnici (kohtuasi T-215/07) ja Itaalia valitsus (C-393/07) ning 
et sellega soetud menetlused on siiani lahenduseta.
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esitamast ja teda ähvardas seetõttu kriminaalkaristus ja selle tulemusena Euroopa Parlamendi 
liikme volituste lõpetamine.

12. Samal ajal tegi Poola Konstitutsioonikohus otsuse, millega kuulutati mainitud seadus 
õigustühiseks, kuid kui seda otsust ei oleks olnud, oleks Euroopa Parlament pidanud 
passiivselt teadmiseks võtma riiklike ametiasutuste otsuse, mis ometigi oli ilmselges 
vastuolus elementaarsete vabaduse põhimõtetega.

13. Aktis olevad puudujäägid tulevad veelgi selgemalt ilmsiks seoses sellega, et nii volituste 
kontrollimise kui tühistamise osas ei ole Euroopa Parlamendil mitte ühtegi vahendit otsese 
vastuse andmiseks juhul, kui siseriiklikud õigussätted on vastuolus esmase õigusega. 
Ainukeseks lahenduseks on paluda komisjonil alustada kõnealuse liikmesriigi suhtes 
rikkumismenetlust. Praeguses olukorras ei ole see taotlus siduv – sest rikkumismenetluse 
algatamine on komisjoni ainupädevuses.

III. Raportööri seisukoht

1. Eelöeldu valguses teeb raportöör antud küsimuses vastutavale põhiseaduskomisjonile 
esiteks ettepaneku muuta akti artikleid 12 ja 13, et võimaldada Euroopa Parlamendil hinnata
riiklike ametiasutuste poolt Euroopa Parlamendi liikmete valimise ja nende volituste 
lõpetamise osas tehtud otsuste vastavust akti tekstile ja mõttele.

2. Selleks võib ette näha järgmisi lahendusi:

a) anda Euroopa Parlamendile õigus kontrollida oma liikmete volitusi 
liikmesriikide poolt väljakuulutatud tulemuste alusel ning teha iseseisvaid 
otsuseid selles osas esitatud protestide kohta; selleks võiks akti artiklit 12 
muuta järgmiselt: „Euroopa Parlament kontrollib Euroopa Parlamendi 
liikmete volitusi liikmesriikide poolt ametlikult väljakuulutatud tulemuste 
alusel ja teeb otsuseid käesoleva akti teiste sätete alusel esitatud võimalike 
protestide osas”;

b) võimaldada Euroopa Parlamendil paluda Euroopa Kohtul teha eelotsus riiklike 
ametiasutuste poolt valimiste valdkonnas tehtud otsuste vastavuse kohta 
ühenduse õigusega (näiteks samalaadselt EÜ asutamislepingu artikli 300 
lõikega 6, mis käsitleb rahvusvahelisi lepinguid) ning kui Euroopa Kohus 
tuvastab vastuolu, viia riiklikest ametiasutustest sõltumatult läbi volituste 
kontroll või kuulutada volitused lõppenuks;

c) anda Euroopa Parlamendile õigus pöörduda otseselt Euroopa Kohtu poole, 
sõltumata komisjonipoolsest algatusest, kui tegemist on Euroopa Parlamendi 
enda ainupädevuse valdkondade kaitsmisega, et lõpetada liikmesriigi poolsed 
rikkumised;

d) subsidiaarsuse põhimõtet arvestades näha ette komisjoni kohustus esitada 
vastutava voliniku kaudu Euroopa Parlamendile põhjendused, miks kolleegium 
ei alustanud rikkumismenetlust liikmesriigi vastu, keda süüdistatakse Euroopa 
Parlamendi ainupädevuse valdkondade rikkumises, vaatamata sellele, et 
Euroopa Parlament seda taotles.
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3. Raportööri arvates võiks lisaks sellele kaaluda teatavate valimisõiguse põhimõtete 
kasutamist kitsas tähenduses:

a) sisse võiks viia ühe või mitu piiriülest valimisringkonda (st sellist ringkonda, 
mis on seotud mitme liikmesriigiga), eeskätt pidades silmas seda, kui olulisena 
käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklis 191 Euroopa mõõdet omavaid 
poliitilisi parteisid;

b) lisaks üleeuroopalisele mittevastavuse mõistele (vt akti artikli 7 lõiget 1) võiks 
vähemalt visandada üleeuroopalise volituste heakskiitmise ja tühistamise 
mõisted;

c) rohkem võiks rõhutada rahva tahte suveräänsust, nii et valitud isikute ringi ei 
oleks võimalik muuta parteisisese otsuse või kokkuleppe abil1.

4. On ilmselge, et kuivõrd Euroopa Parlament on igal juhul „kohtunikuks” 1976. aasta akti (vt 
artiklit 12) alusel esitatud valimistulemuste vaidlustamise osas, siis mida enam see akt 
sisaldab piisavalt üksikasjalikke sätteid, seda enam saab Euroopa Parlament riiklikest 
ametiasutustest sõltumatult otsustada omaenda koosseisu üle.

                                               
1 Mõningad riiklikud õigusaktid tunduvad seda lubavat.
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