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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon

A. arvestades, et põhiseaduskomisjon on kaasatud vastavalt kodukorra artiklile 47 Giuseppe 
Gargani raporti koostamisse parlamendi eelisõiguste kaitsmise kohta liikmesriikide 
kohtute ees;

B. arvestades, et selline kaasamine hõlmab institutsioonidevaheliste suhete ja parlamendi 
kodukorraga seotud küsimusi, sest need küsimused kuuluvad kodukorra VI lisa XVIII osa 
alusel põhiseaduskomisjoni vastutusalasse,

palub õiguskomisjonil kui vastutaval komisjonil lisada hr Gargani esitatud raporti kohta 
koostatavasse resolutsiooni ettepanekusse vastavalt kodukorra artikli 47 neljandale taandele 
hääletuseta järgmised muudatused: 

1. lõiget 1 muudetakse järgmiselt: 

„kutsub komisjoni üles arvestama Euroopa Parlamendi võimalikke palveid algatada 
rikkumismenetlus liikmesriigi vastu, keda süüdistatakse parlamendi eelisõiguse 
rikkumises, ning nõuab, et komisjon teataks parlamendile kirjalikult ja üksikasjalikult 
põhjused, kui kolleegium otsustab taotletud rikkumismenetlust mitte algatada;”

2. lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

„teeb ettepaneku, et viidaks läbi põhjalik uuring, kas EÜ asutamislepingu artikli 300 
lõikes 6 ette nähtud õigusmudelit saab kohaldada, kui Euroopa Parlamendi eelisõigused 
on tõsiselt ohustatud, et viimane saaks paluda Euroopa Kohtul võtta seisukoht 
liikmesriigi õigusakti kooskõla kohta ühenduse esmase õigusega, ilma et see piiraks 
komisjoni ainuõigust algatada või mitte rikkumismenetlus liikmesriigi vastu, kes on 
rikkumise ilmselt toime pannud;”

3. jätta välja lõige 4;

4. lõiget 6 muudetakse järgmiselt: 

„kutsub komisjoni üles uurima parlamendi kohtuga seotud eelisõiguste aspekte 
käsitlevate õigusmeetmete kohta ettepanekute tegemise kohasust, kuna need 
õigusmeetmed oleksid kasulikud nende sätete täieliku tõhususe tagamisel, mis 
tunnustavad Euroopa Parlamendi teatavaid eelisõigusi;

5. põhjendust A muudetakse järgmiselt:

„arvestades, et Euroopa Parlament ei ole juriidiline isik; arvestades, et sellest tulenevalt 
takistavad tema olemusega kaasnevad probleemid sageli tema eelisõiguste kaitsmist 
liikmesriikide kohtutes;”
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LÜHISELGITUS

1. Komisjoni ja parlamendi vahelise õigusliku koostöö põhimõte nõuab, et parlamendi 
taotlusi käsitlevad otsused teeb kolleegium. Pärast otsuse tegemist võib kolleegium oma 
sisekorralduslike volituste alusel otsusest parlamendile teatamise ülesande delegeerida.

2. Parlament peaks praegu vältima võimalikke vääritimõistmisi seoses oma kavatsusega 
esitada ELi esmase õiguse muutmiseks uusi taotlusi.

3. Raporti projektis kirjeldatud raskused ei õigusta küsimuse tõstatamist, kas Euroopa 
Parlamendi presidendil oleks eelisõigus esindada parlamenti õigusküsimustes. 

4. Komisjon ei saa võtta vastu õigusmeetmeid; ta võib nende kohta ainult ettepanekuid teha, 
kui ta peab neid kohaseks.

5. Parlamenti ei saa pidada „Euroopa peamiseks riikidevahelist õigust loovaks 
institutsiooniks”, sest ta jagab seda omadust nõukoguga. Parlamendi eripära on takistus 
ainult seoses tema võimalusega end liikmesriikide kohtutes esindada. Liidu tasandil on 
need võimalused piiratud seoses praeguse institutsioonilise tasakaaluga.
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