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EUROOPA PARLAMENDI OTSUSE ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmise kohta
(2005/2036(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2004. aasta otsust volituste kontrollimise kohta1ja 
eelkõige selle lõiget 6;

– võttes arvesse peasekretäri 15. veebruari 2005. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2006),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et mainitud muudatused hakkavad kehtima järgmise osaistungjärgu 
esimesel päeval kodukorra artikli 202 lõike 3 kohaselt;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 3 lõige -1 (uus)

-1. Euroopa Parlamendi valimiste järel 
palub president liikmesriikide pädevatel 
asutustel teatada parlamendile 
viivitamatult valitud liikmete nimed, et 
kõik liikmed saaksid parlamendis tööle 
asuda valimisjärgse esimese istungi 
algusest alates.
Ühtlasi pöörab president nende asutuste 
tähelepanu 20. septembri 1976. aasta akti 
asjakohastele sätetele ja palub neil võtta 
vajalikud meetmed, et vältida 
kokkusobimatust Euroopa Parlamendi 
liikme ametiga.

  
1 ELT C 226 E, 15.9.2005, lk 51, raportöör Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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(Käesolev muudatus vastab osaliselt praeguse artikli 3 lõike 6 sõnastusele, mis jäetakse välja, 
kui käesolev muudatusettepanek võetakse vastu.)

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 lõige -1 a (uus)

-1 a. Iga liige, kelle valimisest on 
parlamendile teatatud, esitab enne 
parlamendis ametisse asumist kirjaliku 
deklaratsiooni selle kohta, et tal ei ole 
ühtki Euroopa Parlamendi liikme ametiga 
kokkusobimatut ametit 20. septembri 
1976. aasta akti tähenduses. Kuni 
parlamendiliikme volitusi pole 
kontrollitud või vaidluse kohta pole veel 
otsust vastu võetud ja tingimusel, et ta on 
eelnevalt eespool nimetatud 
deklaratsioonile alla kirjutanud, võtab 
parlamendiliige täievoliliselt parlamendi 
ja selle organite istungitest osa. 
Kui avalikkusele teadaolevate asjaolude 
alusel on president sunnitud tegema 
järelduse, et liikmel on 20. septembri 
1976. aasta akti tähenduses Euroopa 
Parlamendi liikmele sobimatu amet, 
teavitab ta sellest parlamenti ja teeb 
ettepaneku ametikoht vabaks kuulutada.

(Käesolev muudatus vastab osaliselt praeguse artikli 3 lõike 5 sõnastusele, mis jäetakse välja, 
kui käesolev muudatusettepanek võetakse vastu.)

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõike 2 teine lõik

Parlamendiliikme mandaadi kehtivust ei 
ole võimalik kinnitada, kuni 
parlamendiliige ei ole esitanud 20. 
septembri 1976. a akti artiklis 7 ja 
käesoleva kodukorra I lisas nõutud 
kirjalikke deklaratsioone. 

Parlamendiliikme mandaadi kehtivust ei 
ole võimalik kinnitada, kuni 
parlamendiliige ei ole esitanud käesolevas 
artiklis ja käesoleva kodukorra I lisas 
nõutud kirjalikke deklaratsioone. 
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Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõige 4

4. Erinevustest, mis tulenevad 
siseriiklikest õigusaktidest, teavitatakse 
parlamenti; parlament võtab erinevused 
teadmiseks.

4. Kui liikmesriigi pädev asutus teavitab 
presidenti Euroopa Parlamendi liikme 
volituste lõppemisest selle liikmesriigi 
õigusnormide kohaselt 20. septembri 
1976. aasta akti artikli 7 lõikes 3 
nimetatud kokkusobimatuse tõttu või 
mandaadi kehtetuks tunnistamise tõttu 
nimetatud akti artikli 13 lõike 3 kohaselt, 
teavitab president parlamenti mandaadi 
lõppemisest liikmesriigi teatatud 
kuupäeval ja palub liikmesriigil vaba koht 
viivitamatult täita.

Kui mõni liikmesriigi või liidu pädev 
ametiasutus või asjaomane parlamendiliige 
teatab presidendile parlamendiliikme 
sellisesse ametisse määramisest, mida ei 
saa ühitada Euroopa Parlamendi liikme 
ametiga, informeerib president sellest 
parlamenti, mis võtab seejärel vastu otsuse 
parlamendiliikme koha vabaks jäämise 
kohta.

Kui mõni liikmesriigi või liidu pädev 
ametiasutus või asjaomane parlamendiliige 
teatab presidendile parlamendiliikme 
sellisesse ametisse määramisest või 
valimisest, mida ei saa ühitada Euroopa 
Parlamendi liikme ametiga 20. septembri 
1976. aasta artikli 7 lõigete 1 ja 2 
kohaselt, informeerib president sellest 
parlamenti, mis võtab seejärel vastu otsuse 
parlamendiliikme koha vabaks jäämise 
kohta.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 6 teine taane

– kui parlamendiliige nimetatakse 
ametisse, mida kas vastava riigi 
valimisseaduse või 20. septembri 1976. a 
akti artikli 7 järgi ei saa ühitada Euroopa 
Parlamendi liikme ametiga, on selleks 
kuupäev, mille on teatanud liikmesriikide 
või liidu pädevad ametiasutused või 
asjaomane parlamendiliige ise.

– kui parlamendiliige nimetatakse või 
valitakse ametisse, mida 20. septembri 
1976. a akti artikli 7 lõike 1 või lõike 2
järgi ei saa ühitada Euroopa Parlamendi 
liikme ametiga, on selleks kuupäev, mille 
on teatanud liikmesriikide või liidu 
pädevad ametiasutused või asjaomane 
parlamendiliige ise.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 7

7. Kui parlament on vastu võtnud otsuse, et 
koht jääb vabaks, informeerib ta sellest 

7. Kui parlament on vastu võtnud otsuse, et 
koht jääb vabaks, informeerib ta sellest 
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asjaomast liikmesriiki. asjaomast liikmesriiki ja palub tal koht 
viivitamatult täita.

Muudatusettepanek 7
Artikli 11 tõlgendus

Kui sel ajal, kui istungit juhatab vanim 
parlamendiliige, tõstatatakse volituste 
kontrollimist puudutav küsimus, edastab ta 
selle küsimuse volituste kontrollimise eest 
vastutavale komisjonile.

Vanim parlamendiliige kasutab 
presidendi volitusi, millele on osutatud 
artikli 3 lõike -1 a teises lõigus. Kõik 
muud volituste kontrollimist puudutavad 
küsimused, mis tõstatatakse sel ajal, kui 
istungit juhatab vanim parlamendiliige, 
edastatakse volituste kontrollimise eest 
vastutavale komisjonile.
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SELETUSKIRI

1. Oma 14. detsembri 2004. aasta otsuses volituste kontrollimise kohta1 märkis parlament, 
et "nõukogu 25. juuni 2002. a ja 23. septembri 2002. a otsus 2002/772/EÜ, Euratom, 
millega muudeti 20. septembri 1976. a akti, osutas kodukorra artiklite 3 ja 4 
mittevastavusele kontrolli teostamise nõudele (lähtuvalt 20. septembri 1976. a akti 
artiklist 7) ilmse ühildamatuse korral, alates Euroopa Parlamendi avaistungist". 
Põhiseaduskomisjonil on palutud uurida küsimust "kodukorra artiklite 3 ja 4 
kohandamiseks vastavalt muudetud 20. septembri 1976. a aktile ja samuti sätete 
ettenägemiseks, mis võimaldaksid parlamendil ilmsete vastuolude korral tegutseda nii, et 
kõik parlamendiliikmed saaksid alustada tööd avaistungist alates".

2. Euroopa Parlamendi õigus kontrollida oma liikmete volitusi tuleneb eespool nimetatud 
akti artiklist 12, mille kohaselt parlament võtab teadmiseks liikmesriikide ametlikult 
teatatud tulemused ja lahendab nimetatud akti sätetest tekkida võivad vaidlused, välja 
arvatud riigi sätetest, millele aktis viidatakse. Teiste sõnadega: akt sätestab Euroopa 
Parlamendi vastutuse tagada oma koosseisu õiguslikkus selles osas, mis on seotud 
asjaomase akti sätete rakendamisega.

3. Parlamendi kodukorras tuleks seega ette näha asjakohased menetlused, mis võimaldavad 
igal ajal tagada, et parlament tegutseb õiguslikus koosseisus.

4. Akti sätete rakendamisel on tekkinud mõningaid praktilisi raskusi, peamiselt seetõttu, et 
mõnel juhul on liikmesriikide pädevad asutused teatanud valitud kandidaatide nimed 
hilinemisega ja raskusi on tekitanud ka artikli 7 muudatusettepanek, mille järgi Euroopa 
Parlamendi liikme amet ei sobi kokku riigi parlamendi liikme ametiga.

5. Osaliselt on käesolevas raportis esitatud ettepanekud kodukorras esitatud parimad 
kasutusviisid, mille on välja töötanud parlamendi administratsioon2. Uuenduslikkuse osas 
on nende eesmärk anda vahendid, mida on lihtne rakendada ning milles on täielikult 
arvesse võetud valitud parlamendiliikmete põhikirjalisi õigusi ja väärikust. Lisaks sellele 
on tehtud ettepanek asjakohased sätted läbipaistvuse huvides ümber korraldada, järgides 
menetluse eri etappide kronoloogiat.

6. Muudatusettepanekuga 1 rakendatakse liikmesriikide poole pöördumise kehtivat tava, et 
pöörata tähelepanu õigeaegse teatamise vajadusele, et tagada valitud parlamendi tõhus 
töö avaistungist alates. Lisaks sellele oleks asjakohane liikmesriikidele meelde tuletada 
nende kohustust enne iga teatamist kontrollida igal võimalikul viisil, kas 
kokkusobimatust esineb või mitte.

7. Muudatusettepaneku 2 uuenduse eesmärk on vältida olukorda, kus liikme ametiga 
kokkusobimatus ametis valitud liige saab osaleda parlamendi otsuste tegemises. Esitatud 
muudatusettepaneku kohaselt peaks iga parlamendiliige enne parlamendis tööleasumist 
esitama artikli 3 lõike 2 kohaselt nõutava deklaratsiooni, milles kinnitatakse, et tal ei ole 

  
1 ELT C 226 E, 15.9.2005, lk 51, raportöör Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Praegu kasutatav tava on kokkuvõtvalt esitatud parlamentide teenistuste teates, mis on avaldatud teatises 
liikmetele PE 368.027 v01-00.
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ühtki Euroopa Parlamendi liikme ametiga kokkusobimatut ametit 20. septembri 1976. 
aasta akti tähenduses. Parlamendis täievoliline tööleasumise ja selle organites töötamise 
õigus sõltub nimetatud deklaratsiooni eelnevast esitamisest. Artikli 3 lõike 2 teine lõik, 
milles märgitakse, et sellise deklaratsiooni puudumisel ei saa mandaati kinnitada, jääks 
kehtima.

8. Kuna kokkusobimatusega seotud asjaolud on üldjuhul avalikult teada, annab nimetatud 
liiki esialgne deklaratsioon piisava kindluse, et parlamendis töötaval isikul ei ole 
parlamendi tööga kokkusobimatut ametit. Kui aga liige sellist deklaratsiooni enne 
ametisse asumist ei esita, on piisavalt alust kahtlustada, et tegemist on kokkusobimatuse 
juhtumiga, mille tõttu kõnealune liige ei saa kasutada oma õigusi enne deklaratsiooni 
esitamist või muul viisil asja selgitamist.

9. Teine uuendus muudatusettepanekus 2 on parlamendi presidendile selgelt antud volitused 
parlamenti teavitada, kui avalikkusele teadaolevate asjaolude alusel on ilma kahtlusteta 
kindlaks tehtud, et liikmel on tema tööga kokkusobimatu amet. 20. septembri 1976. aasta 
akti sätete kohaselt võimaldab see parlamendil ametikoht vabaks kuulutada.

10. Muudatusettepanek 3 on ainult tehniline muudatus, kuna 20. septembri 1976. aasta aktis 
kõnealust deklaratsioon otseselt ei nõuta. Käesolev nõue on menetlussäte, mille 
parlament on vastu võtnud oma kodukorras, et akti sätteid nõuetekohaselt rakendada.

11. Muudatusettepanekute 4, 5 ja 6 eesmärk on kohandada parlamendi kodukorra sätteid 25. 
juuni ja 23. septembri 2005. aasta otsusega muudetud 20. septembri 1976. aasta akti 
sätetega.

12. Muudatusettepaneku 7 eesmärk on tõlgendada vanima liikmega seotud artiklit 11, mis 
võimaldab tal lahendada kõik selged kokkusobimatuse juhtumid, mis kerkivad esile tema 
istungi juhatamise ajal.


