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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 69 b (*)
1. Parlamendiliikmetele tehakse 
kättesaadavaks järgmised dokumendid:
a) komisjoni esitatud eelarveprojekt;
b) nõukogu kokkuvõte eelarveprojekti 
aruteludest nõukogus;
c) vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 314 lõikele 3 koostatud 
nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta;
d) lepituskomitee ühine tekst;
e) 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

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse vähesel määral raporti projekti: jäetakse välja viited 
Euratomi asutamislepingule, kuna need tühistatakse protokolli 2 (millega muudetakse 
Euratomi asutamislepingut) artikli 5 kohaselt. Samuti tehakse ettepanek asendada praegune 
väljend „trükitakse ja jagatakse” väljendiga „parlamendiliikmetele tehakse kättesaadavaks”, 
sest see on mõnede dokumentide laadi ja mahtu arvestades sobivam.
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Muudatusettepanek 2

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 
lõikega 4.
2. Eelarvemenetluse käigus 
lepituskomitee koosolekutel parlamenti 
esindavas delegatsioonis on sama palju 
liikmeid kui nõukogu delegatsioonis.
3. 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 
võib selle ametikoha delegeerida 
asepresidendile, kellel on kogemusi 
eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste 
eest vastutava komisjoni esimehele.
4. Kohaldatakse artikli 64 lõikeid 2, 4, 5, 7 
ja 8.
5. Kui lepituskomitee jõuab 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.
6. Ühine tekst pannakse hääletusele 
tervikuna ja selle üle toimub üks hääletus. 
Hääletus on nimeline. Ühine tekst 
loetakse heakskiidetuks, kui seda ei lükata 
parlamendi koosseisu häälteenamusega 
tagasi.
7. Kui parlament kiidab ühise teksti 
heaks, kuid nõukogu lükkab selle tagasi, 
võib vastutav komisjon kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
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314 lõike 7 punktiga d esitada 
kinnitamiseks kõik parlamendi 
muudatusettepanekud nõukogu 
seisukohale või osa nendest.
Kinnitamise hääletus võetakse parlamendi 
selle istungi päevakorda, mis toimub 14 
päeva jooksul alates kuupäevast, mil 
nõukogu teatas ühise teksti 
tagasilükkamisest.
Muudatusettepanekud loetakse 
kinnitatuks, kui need kiidetakse heaks 
parlamendi koosseisu häälteenamusega ja 
antud häälte kolmeviiendikulise 
enamusega.

Or. en

Selgitus

Raporti projektis esitatud viide tagasilükkamisettepanekule ei ole vajalik, kuna teksti saab 
panna hääletusele ainult tervikuna ja selle üle saab toimuda ainult üks hääletus. Kuna ühise 
teksti tagasilükkamiseks on vaja eri häälteenamust, tekitaks segadust, kui kaaluda 
paralleelselt teksti tervikuna hääletamist ja võimaliku tagasilükkamisettepaneku hääletamist. 
Tuleb arvestada ka, et EP peab reageerima 14 päeva jooksul, kui nõukogu on ühise teksti 
tagasi lükanud, ja tuletada meelde tingimusi, mille korral muudatusettepanekud loetakse 
kinnitatuks.

Muudatusettepanek 3

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 69 h (*)
Kolmepoolsed kohtumised 

finantsküsimustes
President osaleb Euroopa Parlamendi 
presidendi, nõukogu eesistuja ja Euroopa 
Komisjoni presidendi korrapärastel 
kohtumistel, mida korraldatakse Euroopa 
Komisjoni algatusel ELi toimimise 
lepingu kuuenda osa II jaotises osutatud 
eelarvemenetluse käigus. President võtab 
kõik vajalikud meetmed selleks, et 
edendada konsulteerimist ja 
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institutsioonide seisukohtade lähendamist 
ning aidata kaasa eelmainitud menetluse 
rakendamisele.
Parlamendi president võib selle ülesande 
delegeerida asepresidendile, kellel on 
kogemusi eelarveküsimustes, või 
eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni 
esimehele.

Or. en

Selgitus

Raporti projektis esitatud uut artiklit tuleb kohaldada kõigi ELi toimimise lepingu kuuenda 
osa II jaotises (seda väljendit eelistatakse väljendile „käesolevas osas”) loetletud 
finantsmenetluste suhtes, mitte ainult iga-aastase eelarvemenetluse suhtes. Seepärast tuleks 
see artikkel paigutada osa lõppu, mitte iga-aastast eelarvemenetlust käsitlevate artiklite 
vahele.


