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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaldamist või tõlgendamist käsitleva kodukorra 
artikli 201 muutmise kohta
(2006/2192(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0166/2006);

– 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
Artikli 201 lõige 1

1. Kui käesoleva kodukorra kohaldamisel 
või tõlgendamisel peaks tekkima kahtlusi, 
võib president saata küsimuse arutamiseks 
vastutavale komisjonile, piiramata sellega 
vastavas valdkonnas varem vastu võetud 
otsuste kohaldamist.

1. Kui käesoleva kodukorra kohaldamisel 
või tõlgendamisel peaks tekkima kahtlusi, 
võib president saata küsimuse arutamiseks 
vastutavale komisjonile. 

Kui mõni parlamendiliige juhib artikli 
166 alusel tähelepanu kodukorraga 
seotud probleemile, võib president samuti 
saata küsimuse arutamiseks edasi 
vastutavale komisjonile.

Komisjonide esimehed võivad nõnda 
toimida, kui parlamendikomisjoni töö 
käigus ja sellega seotult peaks tekkima 
taolisi kahtlusi.
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Õiguskomisjoni esimees Giuseppe Gargani tegi 9. märtsil 2006. aastal ettepaneku muuta 
kodukorra kohaldamist käsitlevat artiklit 201, eesmärgiga lubada komisjonide esimeestel 
pöörduda teatavatel tingimustel kodukorra tõlgendamisega seotud küsimustega kodukorra eest 
vastutava komisjoni poole, selleks et saada tulevikuks usaldusväärseid juhiseid. Seni on õigus 
nõnda toimida vaid parlamendi presidendil. 

Nagu hr Gargani õigustatult rõhutab, peavad komisjonide esimehed oma ülesandeid täites 
pidevalt kodukorda kohaldama ja tõlgendama. Osa sellest tegelikkusest kajastub artiklis 186, 
milles sätestatakse, et suurt hulka artikleid, mis täiskogu istungeid puudutavad, kohaldatakse 
parlamendikomisjonide suhtes. Üks kohaldatavaks kuulutatud säte ehk artikli 166 lõige 5 
annab parlamendikomisjoni esimehele juba nüüd võimaluse pöörduda küsimusega, mis esitati 
kodukorda puudutava märkusena, vastutava komisjoni poole. Aga see võimalus piirdub 
parlamendikomisjonide koosolekutega seotud küsimustega, samas kui vajadus kodukorda 
käsitlevate selgituste järele tekib sageli seoses küsimustega, mis puudutavad teisi valdkondi, 
nagu komisjonidevaheline koostöö, parlamendi vastavad ülesanded täiskogu ja 
parlamendikomisjonide etapil jne. 

Nimetatud probleemi asjakohane lahendus tundub olevat anda komisjonide esimeestele 
kodukorra artikli 201 muutmisega, nagu selles raporti projektis kirjas, üldisemad volitused, et 
taotleda kodukorra tõlgendamist. Antud volitused piirduksid küsimustega, mis tekivad 
komisjonide töö käigus ja on sellega seotud. Nimetatud artiklist tulenevaid presidendi üldisi 
volitusi ei seataks kahtluse alla.

Samal võimalusel saaks artikli 201 sõnastust parandada kahte aspekti muutes:

Olemasoleva lõike 1 teine lõik on ülemäärane ja seetõttu võiks selle välja jätta, kuna artikli 
166 lõike 5 kolmas lause käsitleb täpselt sedasama eesmärki ja tagajärge.

Lauseosa „piiramata sellega vastavas valdkonnas varem vastu võetud otsuste kohaldamist” ei 
tundu olevat vajalik, kuna on ütlematagi selge, et hilisem tõlgendus ei mõjuta presidendi poolt 
kodukorra kohaldamisel tehtud varasemate otsuste kehtivust. Sama mõte on kirjas sama artikli 
lõikes 6 järgmises sõnastuses:
„Need tõlgendused loovad pretsedendi, mida tuleb tulevikus kõnealuste artiklite 

kohaldamisel ja tõlgendamisel arvestada.” (autori allakriipsutus)
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EUROOPA PARLAMENDI KODUKORRA MUUTMISE ETTEPANEK 
(B6-0166/2006)

Vastavalt kodukorra artiklile 202 esitanud

Giuseppe Gargani

Artikli 201 muutmine

EUROOPA PARLAMENDI KODUKORD

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 201 lõige 1 a (uus)

1 a. Komisjonide esimehed võivad saata 
vastutavale komisjonile arutamiseks 
kodukorra tõlgendamise küsimused, mis 
tekivad komisjonidele kodukorraga antud 
pädevuste kasutamisel. 

Or. fr

Selgitus

Komisjonide esimehed ja delegatsioonide juhid peavad oma ülesandeid täites kodukorda 
kohaldama ja tõlgendama. Selleks tuleb neile anda võimalus pöörduda vastutava komisjoni 
ehk põhiseaduskomisjoni poole küsimustega, mis võivad komisjonidel ja delegatsioonidel 
tekkida neile kodukorraga antud pädevuste kasutamisel. Nii on võimalik säilitada kodukorra 
ühetaoline kohaldamine ning tagada õiguskindlus Euroopa Parlamendi siseses õiguslikus 
raamistikus.

Lisaks on käesoleva ettepaneku pretsedent olemas kodukorra artiklis 166, mis artikli 186 
kohaselt on parlamendikomisjonis kohaldatav. Eespool nimetatud artikkel käsitleb täpsemalt 
märkusi kodukorra rikkumise kohta ning selle lõikes 5 sätestatakse, et „President võib 
küsimuse lahendamise suunata edasi vastutavale komisjonile.”.
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