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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta liikmete staatust silmas pidades
(2006/2195(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 29. juuni 2006. aasta kirja ja teadannet täiskogu istungil 29. 
juunil 2006. aastal;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

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

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval;

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 8
Kulutuste katmine ja lisatasude maksmine Parlamendiliikmete põhimääruse 

rakendamine
Juhatus kehtestab eeskirjad 
parlamendiliikmete kulutuste katmiseks ja 
lisatasude maksmiseks.

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab 
juhatus eeskirjad Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse rakendamiseks.

Muudatusettepanek 2
Artikkel 39 lõige 1 a (uus)

1 a. Vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklile 192 võib iga 
parlamendiliige algatusõiguse raames 
teha ühenduse õigusakti ettepaneku.



PE 388.381v01-00 4/8 PR\662728ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3
Artikli 39 lõige 1 b (uus)

1 b. Ettepanek tuleb esitada presidendile, 
kes edastab selle vastutavale komisjonile 
läbivaatamiseks. Enne edastamist 
tõlgitakse ettepanek nendesse liidu 
ametlikesse keeltesse, mida nimetatud 
komisjoni esimees kokkuvõtliku 
läbivaatamise seisukohast vajalikuks 
peab. Komisjon langetab edasise 
menetluse osas otsuse kolme kuu jooksul 
edastamisest arvates ja pärast ettepaneku 
koostaja ärakuulamist.

Muudatusettepanek 4
Artikli 39 lõike 2 sissejuhatus

2. Enne menetluse alustamist artikli 45 
alusel teeb vastutav komisjon kindlaks, kas 
mõni selline ettepanek ei ole juba 
ettevalmistamisel, see tähendab, ta teeb 
kindlaks, et:

2. Enne menetluse alustamist artikli 45 
alusel vastavalt lõikele 1 a või 
omaalgatuslikult tehtud ettepanekule, teeb 
vastutav parlamendi komisjon järgmiste 
kriteeriumite alusel kindlaks, kas Euroopa 
Komisjon ei valmista juba ette mõnda 
sellist ettepanekut:

Muudatusettepanek 5
Artikli 150 lõike 6 esimene lõik

6. Muudatusettepanekut ei panda 
parlamendis hääletusele enne, kui see on 
trükitud ning kättesaadavaks tehtud kõigis 
ametlikes keeltes, kui parlament ei otsusta 
teisiti. Parlament ei või võtta vastu 
teistsugust otsust, kui vastu on vähemalt 40 
parlamendiliiget.

6. Muudatusettepanekut ei panda 
parlamendis hääletusele enne, kui see on 
trükitud ning kättesaadavaks tehtud kõigis 
ametlikes keeltes, kui parlament ei otsusta 
teisiti. Parlament ei või võtta vastu 
teistsugust otsust, kui vastu on vähemalt 40 
parlamendiliiget. Parlament väldib 
otsuseid, mille tagajärjel 
diskrimineeritaks õigustamatult 
parlamendiliikmeid, kes kasutavad ühte 
kindlat keelt.

Muudatusettepanek 6
I lisa artikli 2 lõike 1 punkt aa (uus)
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a a) iga palk, mille parlamendiliige saab 
seoses mandaadi täitmisega mõnes teises 
parlamendis,

Muudatusettepanek 7
I lisa artikkel 4

Kuni erinevaid siseriiklikke regulatsioone 
asendava Euroopa Parlamendi liikme 
statuudi kehtima hakkamiseni 
kohaldatakse parlamendiliikmete suhtes 
nende majanduslike huvide 
deklaratsioonide osas selle liikmesriigi 
õigust, milles nad osutusid valituks.

Parlamendiliikmete suhtes kohaldatakse
nende majanduslike huvide 
deklaratsioonide osas selle liikmesriigi 
õigust, milles nad osutusid valituks.

Muudatusettepanek 8
VII lisa peatükk C a (uus)

C a. Isiklike huvide konfliktid
Juhatuse nõusolekul võib keelduda 
võimaldamast parlamendiliikmele 
juurdepääsu parlamendi dokumendile, 
kui juhatus veendub pärast 
parlamendiliikme ärakuulamist, et see 
põhjustaks parlamendi institutsioonilistele 
huvidele või avalikele huvidele lubamatut 
kahju ning et parlamendiliikme soov 
tuleneb isiklikest ja eraajenditest.
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SELETUSKIRI

Muudatusettepanek 1: kodukorra artikli 8 käesolev versioon ei ole pärast 
parlamendiliikmete põhimääruse jõustumist enam õiguslikult järjepidev. Sellest hetkest 
põhinevad parlamendiliikmete kuluhüvitisi ja lisatasusid käsitlevad eeskirjad 
parlamendiliikmete põhimääruse artiklitel 9–23, 27 ja 28 ning mitte enam Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 199 alusel parlamendi õigusel ise oma tegevust korraldada.

Tundub otstarbekas, et ka tulevikus võtab niisugustes küsimustes rakendusotsused vastu 
juhatus. Artikli 8 muudatusettepaneku kohaselt omistatakse juhatusele vastav 
reguleerimispädevus. Juhatusele artikli 22 lõikega 2 omistatud pädevus parlamendiliikmeid 
puudutavates küsimustes rahaliste, organisatoorsete ja haldusotsuste tegemisel on jätkuvalt 
otstarbekas, sest see puudutab poliitilist vastutust eeskirjade rakendamisel igal üksikjuhul.

Muudatusettepanekud 2, 3 ja 4: Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on võimaldada igal 
parlamendiliikmel kasutada parlamendiliikmete põhimääruse artiklist 5 lähtuvat isiklikku 
õigust teha parlamendi algatusõiguse raames ühenduse õigusaktide ettepanekuid.

Põhimäärus piirab seda õigust lisatingimustega. Õigus teha ettepanekut ei taga 
parlamendiliikmele, et ettepanek täiskogu istungil hääletusele tuleb. Esitamisõigus on 
täidetud, kui tagatakse ettepaneku läbivaatamine sobivas menetluses. Selleks sobib kodukorra 
artikliga 39 sätestatud menetlus.

Tundub otstarbekas edastada üksikute parlamendiliikmete õigusloome ettepanekud pädevale 
komisjonile kokkuvõtlikuks eelkontrolliks. Et tagada üksikisiku ettepaneku tegemise õiguse 
säilimine senisel tasemel, tuleks aga paika panna, et komisjon peab ettepaneku edasise saatuse 
üle otsustama teatud aja jooksul ja ühtlasi kui langetatakse otsus arutelu ilma raportit 
koostamata peatada, annab komisjon ettepaneku koostajale enne seda võimaluse oma 
argumendid arutelu käigus ette kanda.

Parlamendiliikme õigust esitada ühenduse õigusakti ettepanek vabalt valitud ametlikus keeles 
ei tohi kodukorra artiklit 138 silmas pidades kitsendada. Nimetatud ettepanekute tõlkimiseks 
kõigisse ametlikesse keeltesse ei piisa aga olemasolevatest ressurssidest ning selle tulemusena 
võidakse ettepaneku tegemise õigust väärkasutada eesmärgiga teatud lõikude tõlkimiseks.
Seepärast tuleks nimetatud ettepanekud tõlkida vaid teatavatesse ametlikesse keeltesse, mille 
põhjal vastutav komisjon saab viia läbi kokkuvõtliku kontrolli ja mis – seoses sellega, et 
komisjonide tööolukorrad on erinevad – valitakse välja pärast konsulteerimist asjaosalise 
esimehega konsulteerimist.
Kui üksikisiku ühenduse õigusakti ettepaneku tegemise õigus on sel viisil tagatud, tundub 
täiesti asjakohane saada lisaks parlamendi komisjoni otsusele ka esimeeste konverentsi 
nõusolek raporti koostamiseks õigusloome ettepaneku kohta, nagu kodukord ka juba praegu 
ette näeb, kuna on raske ette kujutada, et üks raport saab parlamendis EÜ asutamislepingu 
artikliga 192 ettenähtud kvalifitseeritud häälteenamuse, kui isegi suurem osa fraktsioonide 
esimehi raporti peamiste seisukohtadega ei nõustu.

Muudatusettepanek 5: Parlamendiliikmete põhimääruse artiklist 7 lähtuvalt on 
parlamendiliikmel õigus parlamendi dokumentide tõlkele tema ametlikku keelde ja tema 
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sõnavõttude suulisele tõlkele kõigisse teistesse ametlikesse keeltesse.
Kodukorra artikkel 138 tagab nimetatud põhimäärusest lähtuvad õigused. Antud artikli 
lõigetes 3 ja 4 kasutab parlament oma rakendusmeetmete väljaandmise pädevust sellisel 
määral, et parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosolekud tõlgitakse suuliselt ainult 
sedavõrd, kuivõrd seda tegelikult vaja on. Nimetatud kitsendus ei õõnesta parlamendiliikmete 
põhimõttelist õigust emakeele kasutusele ning on seega kooskõlas põhimääruse sätetega.
Parlament vaatas 2006. aasta detsembris läbi artikli 139 üleminekusätte, mis sisaldab 
vältimatul juhul, kui keelevaldkonna töötajaid ei ole piisavalt, kõrvalekaldeid täieliku 
mitmekeelsuse põhimõttest, ja pikendas seda 2,5 aasta võrra. Kuna tegemist on 
üleminekusättega, ei ole see mitte kuidagi vastuolus parlamendiliikmete põhimääruse artikliga 
7. Käesolev säte tuleks uuesti läbi vaadata, kui on saadud piisavalt praktilisi kogemusi –
hiljemalt käesoleva ametiaja lõpus.

Tundub, et teatud korrektuure vajab kodukorra artikkel 150, mis võimaldab hääletamist 
tõlkimata muudatusettepanekute üle juhul, kui vastu on vähem kui 40 parlamendiliiget. 
Vältida tuleks mingit kindlat keelt kasutavate parlamendiliikmete diskrimineerimist juhul, kui 
tegemist ei ole artikliga 139 määratletud erandolukorraga, sest mõnesid keeli kasutab Euroopa 
Parlamendis pidevalt vähem kui 40 parlamendiliiget. Kui üks selline parlamendiliikmete rühm 
pidevalt maha hääletataks, ei oleks see kooskõlas emakeele kasutamise õigusega.

Käesoleva probleemiga arvestav täpne sisekord oleks äärmiselt keeruline ja selle rakendamine 
nõuaks pikaldasi bürokraatlikke menetlusi. Seepärast tehakse ettepanek täiendada kodukorra 
artikli 150 lõiget 6 üldise reegliga, usaldades, et parlament väldib oma otsustes 
diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 6: Parlamendiliikmete põhimääruse artikliga 9 parlamendiliikmetele 
ettenähtud palgal on vaid üks kitsendus, mis on äratoodud artiklis 11; selle kohaselt 
tasaarveldatakse palk, mida parlamendiliige saab seoses mandaadi täitmisega mõnes teises 
parlamendis, palgaga. Selle sätte rakendamise lihtsustamiseks on otstarbekas laiendada 
kodukorra I lisaga ettenähtud deklaratsiooni esitamise kohustust käesolevale juhtumile, olgugi 
et sel puudub laiem praktiline tähendus – nagu näitab järgnev selgitus.

2009. aasta juulis jõustuv parlamendiliikmete põhimäärus välistab (vastavalt 25. juunil ja 23. 
septembril 2002. aastal vastuvõetud muudatustele aktis otseste valimiste kohta1) samaaegse 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriigi parlamendi liikmeks olemise. Palga tasaarveldamise 
reeglit võib seega rakendada vaid seoses mandaadi täitmisega regionaalses parlamendis 
eeldusel, et samaaegne Euroopa Parlamendi ja regionaalse parlamendi liikmeks olemine ei ole 
siseriiklike eeskirjadega välistatud. 

Juhatuse ülesanne on selgitada põhimääruse rakendussätetes, kuidas piiristada 
parlamendimandaadi mõistet teistest poliitilistest kohustustest (valla- või linnavolikogu 
mandaat, piirkonna volikogu liikmestaatus).

Muudatusettepanek 7: Parlamendiliikmete põhimäärus ei sätesta, et parlamendiliikmetel
oleks teatud juhtudel kohustus esitada deklaratsioon oma varandusliku seisu kohta.
Juhul kui parlamendiliikmed on liikmesriikide õigusloomest (näiteks valimisseadustest) 
tulenevalt selleks kohustatud, tuleb neil seda edaspidigi teha.

  
1 EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1 ja järgnevad, eelkõige artikkel 1 punkt 7 b.
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Muudatusettepanekus võetakse seda asjaolu arvesse.

Muudatusettepanek 8: kodukorra artikli 5 lõige 3 on vastavuses parlamendiliikmete 
põhimääruse artikli 6 lõikega 1 sätestatud kõigi parlamendiliikmete õigusega tutvuda kõigi 
parlamendi käsutuses olevate dokumentidega; kitsendused on ära toodud käesoleva sätte 
lõigetes 2–4. VII lisa – salajaste dokumentide käsitlemist puudutavad sätted – läbivaatamisel 
tuvastati sätestamata valdkonnad, sest lisa käsitleb vaid teiste asutuste poolt parlamendile 
edastatud dokumente. Selliste dokumentide (näiteks julgeolekupoliitika valdkonda kuuluvate 
tundlike nõukogu dokumentide) osas sobivad ja piisavad VII lisa jaotistes A ja B äratoodud 
eeskirjad. Nimetatud sätted ei kehti aga dokumentidele, mille algataja on parlament ise. Antud 
dokumentidele kehtib parlamendiliikmete põhimääruse üldine eeskiri, mille kohaselt 
parlamendiliikmetel on õigus dokumentidega tutvuda juhul, kui tegemist ei ole isiklike 
toimikute või arvetega. Sellegipoolest on erandjuhul, kui see tundub põhjendatud, mõeldav, et 
parlament rakendab vajaliku ettevaatusega parlamendiliikmete põhimäärusega sätestatud 
piiravaid lisatingimusi, lisades sel eesmärgil VII lisasse jaotise C.

Kui Euroopa Parlament võib kooskõlas määrusega nr 1049/2001 keelduda avalikustamast 
mõnda oma dokumentidest, ei saa ega tohi see üldjuhul õõnestada parlamendiliikmete õigust 
tutvuda dokumentidega. Eeskirja kehtestamine tundub aga olevat asjakohane nendeks 
erandjuhtudeks, kui parlamendis võidakse olemasoleva huvikonflikti tõttu kedagi 
diskrimineerida, kui mingi parlamendiliige tutvub teatud dokumentidega isiklikest ja 
eraajendeist tulenevalt. Lõppotsuse, kas institutsioonide huvide võimalik kahjustamine 
õigustab parlamendiliikmete dokumentidega tutvumise õiguse kitsendamist, võtab vastu 
juhatus.
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