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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra uue artikli 204a „Parandused” kohta
(2005/2041(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 10. märtsi 2005. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2007),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikkel 204a (uus)

Parandused

1. Kui Euroopa Parlamendi poolt vastu 
võetud tekstis leitakse viga, esitab 
president vastutavale komisjonile 
paranduse projekti. 
2. Kui Euroopa Parlamendi poolt vastu 
võetud ja teiste institutsioonidega kokku 
lepitud tekstis leitakse viga, püüab 
president enne vastavalt lõikele 1 
toimimist saada vajalike paranduste osas 
nende institutsioonide nõusoleku.
3. Vastutav komisjon vaatab paranduse 
projekti läbi ja esitab selle Euroopa 
Parlamendile, kui ta on veendunud, et on 
tekkinud viga, mida on võimalik esitatud 
viisil parandada.
4. Parandus tehakse teatavaks järgmisel 
osaistungjärgul. Parandus loetakse 
heakskiidetuks, kui hiljemalt 
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nelikümmend kaheksa tundi pärast selle 
teatavakstegemist ei taotle mõni 
fraktsioon või vähemalt nelikümmend 
parlamendiliiget selle hääletusele 
panekut. Kui parandust ei kiideta heaks, 
saadetakse see tagasi vastutavale 
komisjonile, kes võib esitada muudetud 
paranduse või menetluse lõpetada. 
5. Heakskiidetud parandused avaldatakse 
samal viisil nagu tekst, mida need 
puudutavad. Artikli 66 lõiget 3 ning 
artikleid 67 ja 68 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.
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Juba enne 2004. aasta juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimisi paluti 
põhiseaduskomisjonil uurida, kas oleks asjakohane lisada kodukorda erisätted tekstide 
õigusliku ja keelelise kontrollimise kohta, eriti pidades silmas selliste tekstide vastuvõtmist 
kaasotsustamismenetluse esimesel lugemisel, ning kaasotsustamismenetluse raames tehtavaid 
parandusi puudutavate sisemenetluste kohta1.

Põhiseaduskomisjonile esitati raporti projekt, milles käsitleti esimest küsimust ja tehti 
ettepanek näha ette võimalus lükata lõpphääletus sellistes tingimustes edasi. See raporti 
projekt ei jõudnud õigel ajal täiskoguetappi ja muutus seetõttu kehtetuks2.

Aasta hiljem edastati samad kaks küsimust uuesti põhiseaduskomisjonile3.

Kuna kaasotsustamismenetluse raames tekstide õigusliku ja keelelise kontrollimise küsimust 
käsitleti juba kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlevas Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 4. mai 1999. aasta ühises deklaratsioonis4 ning kuna nimetatud 
institutsioonidevaheline kokkulepe pidi niikuinii läbivaatamisele minema, otsustas 
põhiseaduskomisjon oodata enne kodukorra võimalike muudatuste uurimist ära läbirääkimiste 
tulemused.

Kuna kõnealused läbirääkimised tõid kaasa üksikasjalikuma korra esimesel või teisel 
lugemisel või lepituse käigus kokku lepitud tekstide õigusliku ja keelelise viimistlemise osas5,
võib lugeda parlamendikomisjonile edastatud esimese küsimuse lahendatuks, ilma et 
kodukorras oleks vaja teha muudatusi, vähemalt praegu mitte. Käesolevas raportis 
käsitletakse seetõttu ainult teist küsimust, paranduste koostamist käsitlevate sätete lisamist. 
Euroopa Parlamendil ei ole erinevalt nõukogust seni kõnealust küsimust puudutavaid sätteid.6

2. Esitatud artikkel 

Parlamendi tegevuse käigus võib tekkida vigu ka siis, kui teenistused töötavad äärmiselt 
hoolikalt. Liidu õigusloometegevuses on see tingitud eelkõige ajapuudusest, vähemalt kolme 
institutsiooni osalemisest ja mitmekeelsusest. Seepärast ei saa salata, et vajatakse 
asjakohaseid ja õiguslikult usaldatavaid menetlusi vigade parandamiseks. Hiljutises otsuses 
tunnustas Euroopa Kohus paranduste vastuvõetavust ja vajadust nende järele7.

  
1 President Coxi 11. märtsi 2004. aasta kiri esimees Napolitanole (201539).
2 Raporti projekt 2004/2027(REG), 31. märts 2004, raportöör Richard Corbett.
3 President Borrell Fontellese 10. märtsi 2005. aasta kiri esimees Leinenile (201364).
4 EÜT C 148, 28.5.1999, lk 1.
5 Vt 13. detsembri 2006. aasta poliitilise tasandi kohtumise tulemusel sündinud ja esimeeste konverentsi 
heakskiitu ootava teksti punkte VI.2–VI.6.
6 Nõukogul on Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastuvõetavate aktide mudelite kogus ka paranduste koostamise 
mudelid.
7 Euroopa Kohtu 12. detsembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-380/03: Saksamaa Liitvabariik v. Euroopa 
Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, punktid 126 ja 127.



PE 384.619v01-00 6/6 PR\653981ET.doc

ET

Esitatud uus kodukorra säte on mõeldud selle lünga täitmiseks. Sõnastus on lai, et hõlmata 
kõiki vigade liike, mis võivad olla rohkem või vähem ilmsed, puhtalt formaalsed või 
keelelised, esineda ainult teatavates keeleversioonides või olla rohkem või vähem olulist 
laadi. Esitatud uus säte hõlmab õigusloomemenetlusi, kus vajadus võimalike paranduste järele 
on kõige ilmsem, kuid see hõlmab ka Euroopa Parlamendi õigusloomega mitteseotud tegevust 
ja institutsioonidevaheliste kokkulepete sõlmimist.

Tehakse ettepanek jaotada paranduse vastuvõtmiseni viiv protsess presidendi, selle teksti eest 
vastutava parlamendikomisjoni, milles viga leiti, ja Euroopa Parlamendi täiskoguetapi vahel.

Presidendi ülesanne on tagada, et Euroopa Parlamendi menetlused viiakse nõuetekohaselt läbi 
ja vastuvõetud tekstid on kooskõlas kodukorraga (artikkel 19). Lisaks peab president Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamisel põhinevate õigusloomemenetluste puhul kontrollima 
nõukoguga ühise vastuvõtmise eesmärgil kokku lepitud tekste (artikkel 66) ning kirjutama 
need enne nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas koos nõukogu eesistujaga alla. President, 
keda abistab peasekretär, on seetõttu Euroopa Parlamendi institutsionaalses ülesehituses 
sobivaim isik vea parandamise algatamiseks.

Läbipaistvuse ja poliitilise vastutuse huvides tuleb siiski kaasata asjakohaselt see poliitiline 
organ, kellelt asjaomane tekst pärineb, „vastutav komisjon”. Ta peab hindama vea liiki ja 
seda, kas seda on võimalik esitatud viisil parandada. Mõnel juhul võib ta jõuda koguni 
järeldusele, et vaja ei ole parandust, vaid komisjoni ametlikku õigusakti ettepanekut. 

Et olla vastutav Euroopa Parlamendi kui institutsiooni ees, on vaja kinnitada parandus mingil 
kujul täiskoguetapil. See hädavajadus tuleb viia tasakaalu nõudega mitte koormata liigselt 
Euroopa Parlamendi päevakorda ja eriti hääletuseks ettenähtud aega. Siin pakutud lahendust 
kasutatakse kodukorras sarnasel kujul teistel juhtudel, näiteks parlamendikomisjonide 
liikmete valimisel (artikli 177 lõige 3) või kodukorra tõlgenduste koostamisel (artikkel 201).


