
PR\707076ET.doc PE400.716v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Põhiseaduskomisjon

2007/2272(REG)

7.2.2008

RAPORTI PROJEKT
Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine, arvestades parlamendireformi 
töörühma ettepanekuid täiskogu töökorralduse ja algatusraportite kohta
(2007/2272(REG))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Richard Corbett



PE400.716v01-00 2/13 PR\707076ET.doc
Freelance-tõlge

ET

PR_REG

SISUKORD

lehekülg

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS ..................................3

SELETUSKIRI ......................................................................................................................9



PR\707076ET.doc 3/13 PE400.716v01-00
Freelance-tõlge

ET

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta, arvestades parlamendireformi 
töörühma ettepanekuid täiskogu töökorralduse ja algatusraportite kohta
(2007/2272(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 25. oktoobri ja 12. detsembri 2007. aasta esimeeste konverentsi otsuseid;

– võttes arvesse presidendi 15. novembri 2007. aasta ja … jaanuari 2008. aasta kirja;

– võttes arvesse 6. septembri 2007. aasta esimeeste konverentsil esitatud Euroopa 
Parlamendi reformi töörühma esimest vaheraportit täiskogu istungi ja tegevuste ajakava
kohta (PE 392.600/CPG) ning selle järeldusi algatusraportite kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 199;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. juhib tähelepanu sellele, et muudatusettepanekud jõustuvad järgmise osaistungjärgu 
esimesel päeval, välja arvatud uue II a lisa punktid 2 ja 3, mis jõustuvad 2009. aasta juulis 
algava ametiaja esimesel päeval; juhib tähelepanu sellele, et artikli 45 lõiget 1 a 
kohaldatakse ka nende raportite suhtes, mille koostamiseks on antud luba enne selle sätte 
jõustumist;

3. otsustab, et muudatusettepanek 5, mis käsitleb 13. novembri 2007. aasta Euroopa 
Parlamendi otsuse (Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete 
põhimäärust silmas pidades)1 artikli 39 lõiget 2, jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval;

4. otsustab vastavalt artikli 204 punktile c avaldada algatusraportite eeskirju ja tavasid 
käsitleva esimeeste konverentsi otsuse (mida on muudetud 12. detsembri 2007. aasta 
otsusega) kodukorra lisana;

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

Kehtiv tekst Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Artikkel 39 a (uus)

Artikkel 39 a
Parlamendile asutamislepingutega antud 

algatusõigused
Juhul kui asutamislepingud annavad 
Euroopa Parlamendile algatusõiguse, 
võib vastutav komisjon teha otsuse 
koostada algatusraport.
Raport sisaldab: 
a) resolutsiooni ettepanekut;
b) vajaduse korral otsuse eelnõu või 
ettepaneku projekti;
c) seletuskirja, vajaduse korral koos 
finantskalkulatsiooniga.
Kui õigusakti vastuvõtmine Euroopa 
Parlamendi poolt eeldab nõukogu 
heakskiitu või nõusolekut ja komisjoni 
arvamust või nõusolekut, võib parlament 
esitatud õigusakti hääletamise järel ning 
raportööri ettepaneku põhjal otsustada 
lükata hääletuse resolutsiooni ettepaneku 
üle edasi ajani, mil nõukogu ja komisjon 
on oma seisukoha esitanud. 

Muudatusettepanek 2
Artikli 45 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui artiklites 39 ja 39 a osutatud
algatusõigustest tulenevad ning esimeeste 
konverentsil strateegilisteks liigitatud 
raportid1 välja arvata, vaadatakse 
algatusraportid läbi täiskogu istungil 
vastavalt artiklis 131 a sätestatud 
menetlusele.
Selliste raportite muudatusettepanekud ei 
ole täiskogu istungil vastuvõetavad. 
Sellisel juhul võib esitada alternatiivseid 
resolutsiooni ettepanekuid vastavalt artikli 
151 lõikele 4.
Erandkorras ja nõuetekohaselt selgitatud 
põhjuste alusel võib esimeeste konverents 
otsustada, et selline raport vaadatakse läbi 
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vastavalt üldisele menetluskorrale. 
______________
1Vt kodukorra … lisas esitatud esimeeste 
konverentsi asjakohast otsust.

Muudatusettepanek 3
Artikli 45 lõige 2

2. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse 
vajalike muudatustega juhul, kui 
parlamendile on
asutamislepingutega antud algatusõigus.

2. Juhul kui raporti teema kuulub artiklis 
39 a viidatud algatusõiguse alla, võib loa 
andmisest keelduda ainult siis, kui ei ole 
täidetud asutamislepingutes sätestatud 
tingimused.

Muudatusettepanek 4
Artikli 45 viimasest lausest saab lõige 2 a (uus)

Nimetatud juhul võtab esimeeste 
konverents otsuse vastu kahe kuu jooksul. 

2 a. Mõlemal juhul võtab esimeeste 
konverents otsuse vastu kahe kuu jooksul.

Muudatusettepanek 5
Artikli 110 lõige 1

1. Iga parlamendiliige võib esitada 
nõukogule või Euroopa Komisjonile 
küsimusi, millele esitatakse kirjalik vastus. 
Küsimuste sisu eest vastutavad ainuüksi 
nende esitajad.

1. Iga parlamendiliige võib kooskõlas 
suunistega1 esitada nõukogule või Euroopa 
Komisjonile kirjalikult vastatavaid 
küsimusi. Küsimuste sisu eest vastutavad 
ainuüksi nende esitajad.

______________
1Vt II a lisa.

Muudatusettepanek 6
Artikli 110 lõige 2

2. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes saadab need edasi 
asjaomasele institutsioonile. 

2. Küsimused tuleb esitada kirjalikult 
presidendile, kes saadab need edasi 
asjaomasele institutsioonile. Kui küsimuse 
vastuvõetavuse suhtes on kahtlusi, teeb 
otsuse president. Tema otsus tehakse 
küsimuse esitajale teatavaks.
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Muudatusettepanek 7
Artikli 110 lõike 4 teine lõik

Teistele (mitteprioriteetsetele) küsimustele 
vastatakse kuue nädala jooksul alates 
nende edastamisest asjaomasele 
institutsioonile.

Teistele (mitteprioriteetsetele) küsimustele 
vastatakse kuue nädala jooksul alates 
nende edastamisest asjaomasele 
institutsioonile. Iga parlamendiliige võib 
esitada kuni kolm mitteprioriteetset 
küsimust kuus.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 131 a (uus)

Artikkel 131 a
Lühiettekanne

Raportööri taotlusel ja esimeeste 
konverentsi ettepanekul võib Euroopa 
Parlament samuti otsustada, et küsimust, 
mis ei vaja põhjalikku arutelu,
käsitletakse täiskogu istungil raportööri 
lühiettekande abil. Sellisel juhul on 
komisjonil võimalus sekkuda ning igal 
parlamendiliikmel on õigus reageerida, 
esitades täiendava kirjaliku avalduse 
vastavalt artikli 142 lõikele 7.

Muudatusettepanek 9
Artikli 142 lõige 5

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 
seda, kui raportöör on esitanud oma 
raporti. Euroopa Komisjoni ettepanekut 
puudutava arutelu puhul teeb president 
Euroopa Komisjonile ettepaneku võtta 
sõna esimesena. Arutelu puhul, mis 
puudutab nõukogu teksti, võib president 
teha nõukogule ettepaneku kõnelda 
esimesena. Mõlemal puhul saab 
järgmisena sõna raportöör. Euroopa 
Komisjon ja nõukogu võivad 

5. Euroopa Komisjonile ja nõukogule 
antakse raporti arutelu jooksul arvamuse 
avaldamiseks sõna reeglina vahetult pärast 
seda, kui raportöör on esitanud oma 
raporti. Euroopa Komisjon, nõukogu ja 
raportöör võivad vastusõnavõttudeks sõna 
saada ka vahetult pärast 
parlamendiliikmete sõnavõtte.
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vastusõnavõttudeks sõna saada ka vahetult 
pärast parlamendiliikmete sõnavõtte.

Muudatusettepanek 10
Artikli 151 lõige 4

4. Fraktsioon võib esitada alternatiivse 
resolutsiooni ettepaneku, mille eesmärgiks 
on vastutava komisjoni raportis esitatud 
õigusloomega mitteseotud resolutsiooni 
ettepaneku asendamine. 

4. Fraktsioon või vähemalt nelikümmend 
parlamendiliiget võivad esitada 
alternatiivse resolutsiooni ettepaneku, mille 
eesmärgiks on vastutava komisjoni raportis 
esitatud õigusloomega mitteseotud 
resolutsiooni ettepaneku asendamine. 

Sellisel juhul ei või fraktsioon esitada 
muudatusettepanekuid vastutava komisjoni 
resolutsiooni ettepaneku suhtes. 
Fraktsiooni poolt esitatav resolutsiooni 
ettepanek ei tohi olla pikem kui vastutava 
komisjoni poolt esitatud ettepanek. See 
pannakse parlamendis ühele hääletusele ja 
selle suhtes ei saa teha 
muudatusettepanekuid.

Sellisel juhul ei või fraktsioon ega 
asjaomased parlamendiliikmed esitada 
muudatusettepanekuid vastutava komisjoni 
resolutsiooni ettepaneku suhtes. 
Alternatiivne resolutsiooni ettepanek ei 
tohi olla pikem kui vastutava komisjoni 
poolt esitatud ettepanek. See pannakse 
parlamendis ühele hääletusele ja selle 
suhtes ei saa teha muudatusettepanekuid.

Artikli 103 lõiget 4 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.

Muudatusettepanek 11
II a lisa (uus)

II a LISA
Suunised artikli 110 alusel esitatavate
kirjalikult vastatavate küsimuste kohta
1. Kirjalikult vastatavad küsimused
– käsitlevad Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondade hulka kuuluvaid
teemasid;
– on napisõnalised ja sisaldavad 
arusaadavat küsimust;
– ei sisalda solvavat väljendusviisi;
– ei ole seotud selgelt isiklike 
küsimustega.
2. Kui küsimus ei vasta käesolevatele 
suunistele, annab sekretariaat küsimuse 
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esitajale asjakohase soovituse.
3. Kui eelneva kuue kuu jooksul on 
esitatud samane või sarnane küsimus 
ning see on saanud vastuse, edastab 
sekretariaat küsimuse esitajale eelmise 
küsimuse ja vastuse koopia. Uut küsimust 
ei toimetata edasi, välja arvatud juhul, kui 
küsimuse esitaja toob välja uusi 
märkimisväärseid arenguid või soovib
lisateavet. 
4. Omavahel seotud teemasid käsitlevatele 
küsimustele võib anda ühise vastuse.
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SELETUSKIRI

I   Reformialgatuse taust

Euroopa Parlamendi sisemise reformi tegevuskava on reformilepingu suhtes saavutatud 
õnnestunud kokkuleppe tulemusena omandanud uue tähtsuse, mis tõstab ja suurendab oluliselt 
Euroopa Parlamendi rolli peamise osalejana õigusloomeprotsessis. Käesolevaga käivitatava 
reformiprotsessi põhieesmärk on parandada töökorraldust, muuta see läbipaistvamaks ning 
lähendada meie institutsiooni ootustele, mis kodanikel praegu Euroopa Parlamendi suhtes on. 
Esitatud muudatused on sügava mõttetöö tulemus, mille lõplikke tulemusi on täpsustatud 
allpool.

Euroopa Parlamendi esimeeste konverents otsustas 15. veebruari 2007. aasta koosolekul 
asutada parlamendireformi töörühma, mida juhib Dagmar Roth-Behrendt. Kooskõlas saadud 
volitusega esitas pr Roth-Behrendt 6. septembril 2007. aastal esimese vaheraporti, mis 
käsitleb täiskogu istungit ja tegevuse ajakava.

25. oktoobri 2007. aasta koosolekul tervitas esimeeste konverents raportit ning võttis vastu 
peaaegu kõik dokumendis sisalduvad ettepanekud reformi kohta. Mitmed muudatused võivad 
jõustuda konverentsi enda loal, kuid teatav osa nõuab muudatusi Euroopa Parlamendi 
kodukorras.

Sel eesmärgil otsustas konverents esitada põhiseaduskomisjonile järgmised punktid: 

– suuniste koostamine komisjonile ja nõukogule esitatavate kirjalikult vastatavate 
küsimuste menetluse kohta;

– sellise menetluse kasutuselevõtt, mille alusel artikli 131 lõike 2 kohaste raportite puhul 
võib raportöör esitleda raportit täiskogu istungil, millele järgneb komisjoni vastus ja 
teistel parlamendiliikmetel on võimalus anda oma kirjalik panus;

– raportööri võimalus alustada ja lõpetada täiskogu istungil arutelusid õigusloomega 
seotud tekstide üle.

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi reformi töörühma hilisemaid arutelusid, otsustas 
esimeeste konverents 12. detsembril 2007. aastal edastada põhiseaduskomisjonile 
menetlemiseks lisapunktid, mis käsitlevad õigusloomega mitteseotud raportite lihtsustatud 
menetlemise kasutuselevõttu ning kodukorra uuesti läbivaatamist eesmärgiga lihtsustada 
õigusloomega seotud algatusraportite koostamist. 

Vastavalt kõnealusele otsusele ning kodukorra artiklile 202 arutas põhiseaduskomisjon 
soovitatud muudatusi.

II   Vastuvõetud reformimeetmete sisu ja selgitus

Järgmised lõigud selgitavad raportööri esitatud reformimeetmete vastuvõtmise taga peituvat 
põhjust. Samuti sisaldab käesolev avaldus süstemaatilisi viiteid Euroopa Parlamendi reformi
töörühma sõnastatud konkreetsetele soovitustele. Parlamendi otsuses sisalduvad kodukorra 
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muudatusettepanekud on ümber grupeeritud nelja rühma ning näitlikustatud, viidates mitmele 
esimeeste konverentsil tõstatatud punktile.

1. Artikli 110 alusel nõukogule ja komisjonile suunatud kirjalikult vastatavate küsimuste 
menetluse reform (muudatusettepanekud 5, 6, 7 ja 11)

Parlamendireformi töörühm täheldas oma järeldustes, et kehtiv tava artikli 110 alusel 
nõukogule ja komisjonile suunatud kirjalikult vastatavate küsimuste käsitlemisel on selgelt 
mitterahuldav. Komisjon on samuti avaldanud sügavat rahulolematust seoses selliste 
küsimuste rohkuse ja haldustöö hulgaga, mis on tema talitustele vastuste andmisega 
kaasnenud.

Seoses jõupingutustega osaistungjärkude selgema struktuuri ja uue strateegilise kava 
kehtestamiseks pakutakse esimeses vaheraportis välja idee sõnastada kõnealuste küsimuste 
vastuvõetavuse kriteeriumid ja suunised sarnaselt suuliselt vastatavate küsimuste suhtes 
artiklis 109 kehtivale. Nagu eelnevalt on sedastatud, toetab esimeeste konverents seda 
soovitust.

Seepärast kaalutles raportöör viisi, kuidas rakendada kõnealust ettepanekut, ja jõudis 
järeldusele, et sobivaks lahenduseks on artikli 110 osalise muudatuse vastuvõtmine koos 
kodukorra uue II a lisa lisamisega. Artikli lõiget 1 on muudetud, et viidata lisale, mis on 
esitatud muudatusettepanekus 11 ja sisaldab nõutud suuniseid kirjalikult vastatavate 
küsimuste vastuvõetavuse kohta.

Artikli 110 lõike 2 muudatusega kehtestatakse, et president otsustab kirjalikult vastatavate 
küsimuste vastuvõetavuse üle. On väljendatud kartust, et ülemäärane tööhulk võib 
takistada presidendi tegevust, kuid tuleb märkida, et vastavalt artikli 20 lõikele 3 võib 
president alati kasutada võimalust anda oma volitused artikli 110 lõike 2 alusel edasi 
asepresidendile. 

Kriteeriumid on sõnastatud viisil, mis arvestab täielikult parlamendiliikmete õigust esitada
komisjonile kirjalikult vastatavaid küsimusi ning oodata neile vastust mõistliku aja jooksul. 
Teiselt poolt on selged normid kehtestatud kõnealuse õiguse mis tahes kuritarvituste 
ärahoidmiseks, eriti mis puudutab uut kolme mitteprioriteetse küsimuse piirangut (artikli 
110 lõike 4 muudatusettepanek), samaste või sarnaste küsimuste eraldamise nõuet (uue lisa 
punkt 2) ning solvava väljendusviisiga küsimuste mittevastuvõetavust (uue lisa punkt 1). 
See punkt peaks eelkõige ära hoidma mis tahes võimalikke eksimusi Euroopa Liidu 
põhiväärtuste suhtes.

Presidentuuri sekretariaat on vastutav asjakohaste soovituste andmise eest neile 
parlamendiliikmetele, kelle küsimused ei vasta II a lisas sisalduvatele suunistele. Selleks et 
anda sekretariaadile mõningane aeg oma sisestruktuuri kohandamiseks nende ülesannetega 
toimetulekuks, jõustuvad II a lisa punktid 2 ja 3 hilisemas etapis. 

2. Põhjalikku arutelu mittevajava raporti lühiettekannet käsitleva uue artikli 131 a lisamine
(muudatusettepanek 8)

Euroopa Parlamendi reformi töörühm täheldas, et osaistungjärkude päevakorra koostamise 
kvaliteedi parandamiseks tuleks raportööre ning variraportööre rohkem motiveerida 
täiskogu istungil ilma muudatusettepanekute ja aruteluta menetlemist käsitleva artikli 131 
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paremaks kohaldamiseks. Esimeses täiskogu istungit ja tegevuste ajakava käsitlevas 
vaheraportis tehti ettepanek ajendada raportööre põhjalikust täisarutelust loobuma, nähes 
ette ajavahemikud, mille jooksul raportöörid võivad esitleda täiskogu istungil oma 
raporteid ilma järgneva aruteluta.

Võttes arvesse kõnealust soovitust, pooldas raportöör uue artikli 131 a lisamist. Kõnealune
muudatusettepanek tõhustab kehtivat tava. Euroopa Parlament võib tulevikus raportööri 
taotlusel ja esimeeste konverentsi ettepanekul otsustada, et raportöör esitleb põhjalikku 
arutelu mittevajavat raportit täiskogu istungil konkreetse ajavahemiku jooksul. Raportööri 
ettekandele järgneb ainult komisjoni vastus ning muu parlamendiliikmete sekkumine ei ole 
võimalik. Parlamendiliikmetel on siiski võimalus esitada kirjalik sekkumine vastavalt 
artikli 142 lõike 7 sätetele.

Lisaks sellele sätestatakse uues artiklis esimese vaheraporti 4. peatükis sisalduvate 
soovituste ja 12. detsembri 2007. aasta esimeeste konverentsil tehtud otsuste kohaselt 
algatusraportite – teatavate eranditega (vt allpool 4. jagu) – täiskogu istungil läbivaatamise 
üldise menetluse.

3. Euroopa Parlamendi nähtavuse suurendamine aruteludes kõneaja eraldamist käsitleva 
artikli 142 muutmise teel (muudatusettepanek 9)

Käsitledes Euroopa Parlamendi prioriteete seoses iga-aastaste arutelude korraldamisega,
märkis parlamendireformi töörühm vajadust suurendada parlamendi nähtavust ning muuta 
arutelud elavamaks.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks soovitatakse töörühma esitatud esimeses vaheraportis
sekkuda arutelude korraldamisse mitmete meetmete rakendamisega. Nende hulgas on 
väljapaistval kohal üldeeskirjana säte, mille kohaselt peaks raportöör sisse juhatama ja 
lõpetama õigusloomega seotud tekstide arutelud.

Käesolevas otsuses sisalduv artikli 142 lõike 5 lihtne muutmine teenib selle soovituse 
eesmärki. Parlamendi raportite esitlemine raportööri poolt aitab esiteks oluliselt kaasa 
õigusloomemenetluse raames arutatud asjakohase küsimuse osas Euroopa Parlamendile 
keskse positsiooni andmisele.

Teisalt, kui käesolev korraldus määrab kindlaks arutelu reeglipärase juhtimise üldeeskirja, 
ei takista säte iseenesest Euroopa Parlamendi presidenti võtmast erilistel asjaoludel vastu 
otsust, et teatud põhjustel tuleks komisjoni esindajal või nõukogu esindajal lubada 
esimesena sõna võtta.

Lõpuks tagab raportööri pakutud sõnastus ka selle, et pärast nõukogu ja/või komisjoni ning 
fraktsioonide poolt ametlikult määratud sõnavõtjate sõnavõtte võiks arutelu teise osa jätta 
nende parlamendiliikmete sekkumiste ja küsimuste jaoks, kes on arutelu kuulanud ja sellest
osa võtnud. Menetlus on seega sõnastatud viisil, mis tagab võimaluse viia läbi ulatuslik 
arutelu nii komisjoni ettepanekute kui ka nõukogu tekstide üle.

4. Algatusraporteid käsitlevate artiklite muutmine (muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4 ja 10)

12. detsembril 2007. aastal kinnitas esimeeste konverents parlamendireformi töörühma 
ettepanekutel põhinevad edasised reformimeetmed, mille eesmärgiks on eri liiki 
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algatusraportite eristamine. Algatusraportite kategooriaid on viis, millest igaühel on 
täiskogu istungil erinev loamenetlus ja käsitluskord: õigusloomega seotud algatusraportid,
strateegiaraportid (on reaktsiooniks komisjoni iga-aastases õigusloome- ning töökavas
sisalduvatele strateegilistele ja prioriteetsetele algatustele), õigusloomega mitteseotud 
algatusraportid, iga-aastased tegevus- ja seireraportid, rakendusraportid. 

Vastavalt sellele eristamisele otsustas esimeeste konverents samuti edastada
põhiseaduskomisjonile uued Euroopa Parlamendi kodukorras muutusi nõudvad küsimused. 
Kõnealuselt komisjonilt nõuti ka kodukorra sidusa tehnilise ühenduse menetlemist 
õigusloomega mitteseotud raportite suhtes üldiselt ning eelkõige algatusraportite suhtes. 
Vastavalt nimetatud taotlusele esitab raportöör sidusa muudatusettepanekute kogumi.

Selleks et muuta kodukord selgemaks ja sidusaks asutamislepingutega Euroopa 
Parlamendile antud algatusõigust käsitlevate raportite suhtes, tundus olevat vajalik uue 
artikli 39 a lisamine (muudatusettepanek 1). Vastutaval komisjonil on õigus teha otsus 
sellise raporti koostamiseks vastavalt esimeeste konverentsi loale artikli 45 kohaselt. 
Artikkel 39 a on sõnastatud sarnaselt olemasolevale õigusloomega seotud algatusi 
käsitlevale artiklile 39. Erinevate menetlusaspektide tõttu oli parem esitada uus artikkel, 
milles sätestatakse mõned suunised selliste raportite koostamiseks. Nimetatud uue artikliga 
kehtestatakse sarnaselt artiklis 53 sätestatud korrale ka võimalus lükata selliste raportite 
lõpphääletus täiskogu istungil edasi, et jõuda nõukogu ja komisjoniga kokkuleppele, kui 
see on vajalik. Selline edasilükkamine võimaldab ka arvestada komisjoni arvamust, kui see 
on vajalik, ilma et oleks vaja teine raport täiskogu istungi päevakorda võtta. Artikli 45 
lõike 2 uus esitatud sõnastus soovitab artiklis 39 a viidatud algatuste õiguse andmisest 
keelduda vaid juhul, kui tingimused ei vasta asutamislepingutes sätestatule 
(muudatusettepanek 3), ning esitada otsus kahe kuu jooksul (muudatusettepanek 4), nagu 
on algatuste kehtiv kord vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 192 (artikkel 39).

Teiselt poolt on artiklit 45 täiendavalt muudetud, kehtestades lihtsustatud menetluse 
teistele algatusraportite kategooriatele, välja arvatud esimeeste konverentsil strateegilisteks 
raportiteks liigitatud algatustele (muudatusettepanek 2). Artikli 45 uus esitatud lõige 1 a 
sätestab selliste raportite ettekandmise raportööri poolt täiskogu istungil koos komisjoni 
vastusega vastavalt artiklile 131 a (vt muudatusettepanek 8).

Lisaks näeb töörühm selliste algatusraportite puhul, mis ei põhine komisjoni tekstil ning 
mida ei saa käsitleda õigusloomele eelnevate raportitena, ette võimaluse töörühmal esitada 
alternatiivne resolutsioon või võimaluse korral resolutsioonide suhtes kompromissini 
jõuda. Seepärast näeb artikli 45 uus lõige 1 a ette, et selliste raportite 
muudatusettepanekuid ei loeta vastuvõetavaks, kui need ei ole esitatud vastavalt artikli 151 
lõikele 4.

Selleks et mitte mingil viisil takistada üksikutel parlamendiliikmetel esitatud teksti 
muutmist, on artikli 151 lõiget 4 muudetud, laiendades alternatiivse resolutsiooni esitamise 
õigust ka neljakümnest parlamendiliikmest koosnevale rühmale (muudatusettepanek 10). 
Raportööri arvates võimaldab selline menetlus üksikutel parlamendiliikmetel näidata oma 
poliitilist tahet sidusal, selgel ja läbipaistval viisil. Samuti aitab selline menetlus vältida 
samas tekstis esinevate vastuoluliste sätete vastuvõtmist ning täiustada nii kõnealuse teksti 
kvaliteeti. Kui on esitatud mitu alternatiivset resolutsiooni ettepanekut, on vaja, et saaks 
esitada kompromissi ühise resolutsiooni ettepaneku vormis sarnaselt kodukorra artikli 103 
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lõikes 4 sätestatule.

Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on ka uute artiklite kohaldamisel vajaliku 
paindlikkuse tagamine. Erijuhtudel (näiteks raportid, mis on määratud põhiaruteludele) 
annab artikli 45 lõige 1 a esimeeste konverentsile võimaluse selgitatud põhjuste alusel 
otsustada, et raport vaadatakse erandlikult läbi üldise menetluskorra kohaselt.
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