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I. Sissejuhatus

Tuginedes Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 201, esitas väliskomisjoni esimees hr 
Saryusz-Wolski põhiseaduskomisjoni esimehele hr Leinenile taotluse uurida kodukorra artikli 
182 tõlgendamist ja võimalikku muutmist.

Rõhutades väliskomisjoni erilist olukorda, kuna tegemist on ainsa komisjoniga, mida 
abistavad kaks allkomisjoni (inimõiguste allkomisjon (DROI) ning julgeoleku ja kaitse 
allkomisjon (SEDE)), põhjendas hr Saryusz-Wolski oma taotlust sooviga muuta 
allkomisjonide tegevus nähtavamaks ja anda nende esimeestele väliskomisjoni aseesimehe 
volitused. Selline samm võimaldaks näiteks nimetatud kahe allkomisjoni esimehel juhatada 
väliskomisjoni tegevust, kui käsitletavad küsimused kuuluvad nende kompetentsi.

Esimeeste konverents arutas juba (12. juuli 2007. aasta koosolekul) võimalust muuta 
nimetatud kaks allkomisjoni iseseisvaks, kuid andis sellele negatiivse hinnangu; mistõttu jäi 
kahe komisjoni seisund muutmata ning nad kuuluvad endiselt väliskomisjoni alla, et tagada 
Euroopa Liidu välispoliitika käsitlemine sidusal ja integreeritud viisil.

Praegu ei näe Euroopa Parlamendi kodukord ette mingit eraldi reeglit seoses allkomisjoni 
esimeeste rolli ja seisundiga komisjonis, mille alla nad kuuluvad. Samuti palus väliskomisjon 
põhiseaduskomisjonil vaadata läbi artikli 182, et teha kindlaks, kas oleks võimalik tõlgendada 
seda viisil, mis võimaldaks käsitleda allkomisjonide esimehi automaatselt nende allkomisjoni 
moodustanud komisjoni aseesimeestena, ning tegi ettepaneku muuta vastasel korral 
kodukorda nii, et asendada artikli 182 praegune sõnastus järgmise tekstiga: 

Praegune tekst Pakutav muudatus
Artikkel 182: Komisjoni juhatus
Esimesel komisjoni koosolekul, mis 
järgneb artikli 177 alusel toimuvale 
komisjoni liikmete valimisele, korraldab 
komisjon juhatuse valimised; juhatusse 
kuulub esimees ning üks, kaks või kolm 
aseesimeest, kes valitakse eraldi 
hääletusvoorudes. 
Olenemata esimeses lõigus sätestatust, 
kuulub ajavahemikul jaanuar 2007 – juuli 
2009 iga komisjoni juhatusse neli 
aseesimeest.

Artikkel 182: Komisjoni juhatus
Esimesel komisjoni koosolekul, mis järgneb 
artikli 177 alusel toimuvale komisjoni 
liikmete valimisele, korraldab komisjon 
juhatuse valimised; juhatusse kuulub esimees 
ning üks, kaks või kolm aseesimeest, kes 
valitakse eraldi hääletusvoorudes. 
Olenemata esimeses lõigus sätestatust, kuulub 
ajavahemikul jaanuar 2007 – juuli 2009 iga 
komisjoni juhatusse neli aseesimeest.

Allkomisjonide esimehi tuleb käsitleda 
automaatselt nende allkomisjoni 
moodustanud komisjoni aseesimehena.

II. Põhiseaduskomisjoni võimalik reaktsioon

Juriidilisest vaatepunktist ei ole väliskomisjoni väljendatud eesmärki võimalik täiel määral 
tõlgenduse abil saavutada, kuna artikkel 182 on loomult välistav. Käimasoleva ametiaja kohta 
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on selgesõnaliselt ette nähtud, et iga komisjoni juhatuses on neli aseesimeest, kuna järgmise 
ametiaja jaoks on ette nähtud kõige rohkem kolm aseesimeest.

Kuna tõlgenduse abil seda küsimust lahendada ei saa, tuleb uurida, millised muud võimalused 
on väliskomisjoni nõudmistele vastamiseks.

1. Esimene võimalus oleks muuta kodukorda. Ehkki väliskomisjoni esimees soovitab 
muuta artiklit 182, tundub asjakohasem muuta artiklit 181, mis käsitleb allkomisjone, 
lisades sellele kokkuvõtva lõike, milles täpsustatakse allkomisjoni esimeeste rolli nn 
emakomisjonis ja antakse neile aseesimehe volitused.

2. Teine võimalik lahendus on ettevaatlikum. See lubaks vastata väliskomisjoni 
nõudmistele osaliselt, jättes kodukorra muutmata. Tuleks nentida, et pole asjakohased 
sätted, mis keelaks selgesõnaliselt põhikomisjoni esimehel kaasata allkomisjoni 
esimehi komisjoni juhatuse töösse või võimaldada neil juhatada arutelu küsimustes, 
mida nende allkomisjonis peamiselt käsitletakse. Niisiis näib, et praktikas võib nn 
emakomisjoni esimees volituste alusel, mis talle on vaikimisi antud, suurendada 
allkomisjonide esimeeste volitusi ja rolli. Loomulikult peab komisjoni esimehe otsuse, 
mis on tehtud vaikimisi antud volituste rakendamisel, juhatus läbi vaatama ja andma 
oma nõusoleku. 

III. Komisjonis toimunud arutelu

Käesoleva aasta 26. mail komisjonis toimunud esialgse arutelu käigus, esitas raportöör kaks 
ülaltoodud varianti, et selgitada välja, kummale neist kuulub komisjoni poolehoid. Hoolimata
algsest kavatsusest, keskendus jutt peamiselt üldisemale teemale, mis puudutas inimõiguste 
allkomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni seisundit laiemalt. Mõned liikmed 
kasutasid võimalust, et paluda kahe nimetatud allkomisjoni muutmist täieõiguslikuks 
komisjoniks. Siiski tuleb rõhutada, nagu meenutas ka esimees hr Leinen, et 
põhiseaduskomisjon ei ole selles küsimuses kompetentne. Sellekohase otsuse peab tegema 
esimeeste konverents ja edastama selle siis täiskogule heakskiidu saamiseks.

Väliskomisjoni taotluse suhtes piirdub raportöör seevastu vaid sedastusega, et komisjonis 
toimunud arutelu põhjal ei saa väita, et muudatusettepanekul oleks üksmeelne toetus.

IV. Kokkuvõte

Komisjonis toimunud arutelul tehtud tähelepanekute valgel soovitab raportöör valida pigem 
ettevaatlikuma võimaluse, võttes arvesse asjaolu, et kodukorra muutmisel puudub piisavalt lai 
toetuspind.

Võttes arvesse, kui oluline on poliitiline tasakaal, mida asjaomased eeskirjad praegusel kujul 
on võimaldanud saavutada ja hoida, tuleb lisaks sellele tõdeda, et kodukorra artikli 181 või 
artikli 182 muutmine ei oleks eriti soovitatav. Tuleb meenutada, et juhatuse koosseisu 
reguleerivate sätete põhjuseks on vajadus tagada kõigis komisjonides Euroopa Parlamendi 
peamiste poliitiliste jõudude õiglane ja proportsionaalne esindatus. Nähtub, et ühe või mitme 
aseesimehe automaatne nimetamine võib kahjustada või igal juhul raskendada erinevates 
parlamendikomisjonides sellise poliitilise tasakaalu saavutamist.
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Üldiselt peab raportöör võimalikuks tulla vastu väliskomisjoni taotlusele, ilma et kodukorda 
tuleks muuta. Kodukord jätab komisjoni esimeestele vaikimisi piisava tegutsemisvabaduse 
komisjoni tegevuse korraldamisel. 

Seetõttu tehakse siinkohal põhiseaduskomisjonile ettepanek pakkuda Euroopa Parlamendile 
kodukorra artikli 201 lõike 3 alusel kodukorra artikli 182 lõike 1 järgmist tõlgendust:

„Artikli 182 lõige 1 ei keela põhikomisjoni esimehel kaasata allkomisjoni esimehi komisjoni 
juhatuse töösse või võimaldada neil juhatada arutelu küsimustes, mida nende allkomisjonis 
peamiselt käsitletakse, tingimusel et juhatus tervikuna vaatab selle otsuse läbi ja annab sellele 
oma nõusoleku”.
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