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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 muutmise kohta
(2008/2027(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) 
rakendamise korra kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 120, 201 ja 202;

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

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.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 81 lõike 4 punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Kui Euroopa Komisjoni kavandatud 
rakendusmeetmed kuuluvad kontrolliga 
regulatiivmenetluse alla, ei kohaldata lõiget 
3 ning lõikeid 1 ja 2 täiendatakse 
järgmiselt:  

4. Kui Euroopa Komisjoni kavandatud 
rakendusmeetmed kuuluvad kontrolliga 
regulatiivmenetluse alla, ei kohaldata lõiget 
3 ning lõikeid 1 ja 2 täiendatakse 
järgmiselt:  

(a)    kontrolli kestust arvestatakse ajast, 
kui meetmete projekt on esitatud 
parlamendile kõigis ametlikes keeltes;  

(a)    kontrolliks ettenähtud aega
arvestatakse alates sellest, kui meetmete 
projekt on esitatud parlamendile kõigis 
ametlikes keeltes. Kui rakendatakse 
lühemaid tähtaegu (otsuse 1999/468/EÜ 
artikli 5a lõike 5 punkt b) ja tungiva 
kiireloomulisuse korral (otsuse 
1999/468/EÜ artikli 5a lõige 6) ja kui 
parlamendikomisjoni esimehel ei ole 
vastuväiteid, arvestatakse kontrolliks 
ettenähtud aega alates sellest, mil 
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parlament saab kätte rakendusmeetmete 
lõpliku projekti nendes keeleversioonides, 
mis esitati otsuse 1999/468/EÜ kohaselt 
moodustatud komitee liikmetele. Sellisel 
juhul ei kohaldata artiklit 138.

Selgitus

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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