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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 121 (Menetlus Euroopa Kohtus) muutmise 
kohta
(2007/2266(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse õiguskomisjoni esimehe 26. septembri 2007. aasta kirja;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 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
Artikkel 121 – lõige 4 (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. President esitab ühenduse kohtute 
menetluses olevate kohtuasjade kohta 
Euroopa Parlamendi nimel 
tähelepanekuid või võtab nende kohta 
sõna pärast vastutava komisjoniga 
konsulteerimist.
Kui president kavatseb vastutava 
komisjoni arvamusest kõrvale kalduda, 
teavitab ta sellest esimeeste konverentsi.
Kui esimeeste konverents on arvamusel, et 
Euroopa Kohtu menetluses olevas 
kohtuasjas, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt 
vastu võetud õigusakti kehtivust, ei ole 
vaja tähelepanekuid esitada või selle 
kohta sõna võtta, esitatakse küsimus 
viivitamata arutamiseks täiskogule.
President võib ettevaatusabinõuna 
tegutseda juhul, kui see on vajalik 
Euroopa Kohtu seatud tähtaegadest 
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kinnipidamiseks. Sellisel juhul tuleb 
rakendada käesolevas lõikes sätestatud 
menetlust nii kiiresti kui võimalik.

Or. fr
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SELETUSKIRI

TAUST

1. Oma 26. septembri 2007. aasta kirjas esitas õiguskomisjoni esimees 
põhiseaduskomisjoni esimehele ettepaneku parlamendi kodukorra artikli 121 
tõlgendamise kohta. Kirjas palus hr Gargani põhiseaduskomisjonilt selgitust, kas 
kõnealune artikkel, eelkõige selle lõige 3, viitab ainult parlamendi poolt Euroopa 
Kohtule esitatud hagidele või võib seda tõlgendada nii, et see hõlmab ka parlamendi 
tähelepanekuid ja sõnavõtte Euroopa Kohtu ees. 

2. Artikkel 121, pealkirjaga „Menetlus Euroopa Kohtus“, kõlab järgmiselt:

1. Parlament uurib ühenduse õigusakte ja rakendusmeetmeid liidu institutsioonide ning 
füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu hagi esitamiseks asutamislepingutes ja Euroopa Kohtu 
põhikirjas ettenähtud tähtaja jooksul, veendumaks, et lepingutes sätestatut, pidades eriti silmas 
lepinguid, millega on seotud parlamendi õigused, on hagi esitamisel täies ulatuses järgitud. 

2. Kui vastutav komisjon leiab, et ühenduse õigust on rikutud, esitab ta parlamendile vastava 
ettekande, vajadusel suuliselt. 

3. President esitab parlamendi nimel Euroopa Kohtule hagi vastutava komisjoni soovituse 
alusel. 

President võib panna otsuse projekti hagi mitte tagasi võtta järgmise osaistungjärgi alguses 
parlamendis hääletusele. Kui parlament võtab antud häälte enamusega vastu otsuse, et hagi 
tuleb tagasi võtta, võtab president hagi tagasi.

Kui president esitab kohtule vastutava komisjoni soovitusest erineva hagi, paneb ta otsuse 
projekti hagi mitte tagasi võtta järgmise osaistungjärgi alguses parlamendis hääletusele.

TÕLGENDUSE ULATUS

3. Artikli 121 pealkiri on „Menetlus Euroopa Kohtus“ ja lõikes 3 nimetatakse sõnaselgelt 
hagisid, mida president parlamendi nimel Euroopa Kohtule esitab. Seetõttu 
kohaldatakse artikli 121 lõiget 3 juhul, kui parlament algatab Euroopa Kohtus 
kohtumenetluse. Sel juhul tegutseb president õiguskomisjoni soovituse alusel. Kui 
president otsustab niisugust soovitust mitte järgida, tuleb asi esitada parlamendi 
täiskogule lõpliku otsuse tegemiseks, kuigi president võib võtta ajutisi meetmeid. 

4. Kui parlament on kohtumenetluses kostjaks, on ilmne, et president peab kaitsma 
parlamendi seisukohta vastavalt kodukorra artikli 19 lõikele 4, mis sõnaselgelt annab 
talle volitused parlamenti õigusküsimustes esindada.

5. Euroopa Kohtus algatatakse ka muid menetlusi, mille käigus parlament võib soovida 
kohtu põhikirja sätete kohaselt sõna võtta või tähelepanekuid esitada. Eelkõige on see 
nii eelmenetluse korral, kus vaidlustatakse õigusakti kehtivus, ja eriti juhul, kui 
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parlament ja nõukogu on kõnealuse õigusakti kaasotsustamismenetluse teel ühiselt 
vastu võtnud. Praeguse tava kohaselt konsulteeritakse sellistel juhtudel 
õiguskomisjoniga Euroopa Kohtule tähelepanekute esitamise vajalikkuse asjus, 
lõpliku otsuse teeb aga president talle artikli 19 lõikega 4 antud volituste kohaselt. 

6. Ülalmainitud kirjas soovitab õiguskomisjoni esimees tõlgendada artikli 121 lõiget 3 
nii, et see hõlmaks peale parlamendi algatatud menetluste ka tähelepanekuid ja 
sõnavõtte kohtu menetluses olevate kohtuasjade kohta. Praktikas tähendab see, et 
presidendi ja õiguskomisjoni lahkarvamuste korral paneks president täiskogus 
hääletusele mitte ainult otsuse selle kohta, kas menetlust jätkatakse, vaid ka otsuse 
tähelepanekute esitamise või kohtu ees sõnavõtmise kohta. Õiguskomisjoni 
seisukohalt oleks niisugune tõlgendus õigustatud asjaoluga, et artikli 121 inglise- ja 
saksakeelses versioonis kasutatakse pealkirjas üldterminit „menetlus“, erinevalt 
prantsuse ja teistest keeleversioonidest, mis kasutavad terminit „hagi“.

RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

7. Raportöör on veendunud, et artikli 121 pealkirja erinevate keeleversioonide tõttu 
tekkinud segadus („proceedings“, „Verfahren“, „recours“, „ricorsi“ jne) ei puuduta 
lõiget 3, kus termin „hagi“ on tõlgitud kõigis keeltes ühtmoodi („Klage“, „recours“, 
„ricorso“ jne). Lisaks tuleks juhtida tähelepanu asjaolule, et artikkel 121, mille 
esimeses kahes lõikes sätestatakse, et „Parlament uurib ühenduse õigusakte ja 
rakendusmeetmeid[…]veendumaks, et lepingutes sätestatut, pidades eriti silmas 
lepinguid, millega on seotud parlamendi õigused, on hagi esitamisel täies ulatuses 
järgitud.“ ja "Kui vastutav komisjon leiab, et ühenduse õigust on rikutud, esitab ta 
parlamendile vastava ettekande, vajadusel suuliselt.“, puudutab juhtumeid, mil 
parlament otsustab algatada Euroopa Kohtus kohtumenetluse, näiteks tühistamishagi, 
et kaitsta oma õigusi või tagada ühenduse õiguse vastavus asutamislepingutele.

8. Ülaltoodud põhjustel arvab raportöör, et artikli 121 lõikes 3 kasutatud tehnilise termini 
„hagi“ („recours“, Klage“, „ricorso“ jne) tähenduse laiendamine üksnes seoses sellega, 
et seda mõnedes keeleversioonides artikli pealkirjas laiemas tähenduses kasutatakse, ei 
ole õigustatud. Näib selge, et lõike 3 kohaldamisala piirdub parlamendi esitatud 
„hagidega". Seega ei saa artikli 121 lõiget 3 tõlgendada laiemalt, nii et see hõlmaks ka 
parlamendi tähelepanekuid ja sõnavõtte kohtu ees, mis on kvalitatiivselt erinevad 
meetmed. 

9. Võib väita, et ikkagi võib leiduda õiguspärane põhjendus erimenetluse kehtestamiseks, 
et otsustada, kas parlament peaks presidendi ja vastutava komisjoni lahkarvamuste 
korral tähelepanekuid esitama või sõna võtma. Üldise arusaama kohaselt on 
parlament, kui ta on õigusakti vastu võtnud, kohustatud Euroopa Kohtu ees selle 
kehtivust kaitsma. See põhimõte on sõnastatud õigusküsimuste ja kodanike õiguste 
komisjoni esimehe Willy de Clercqi 10. detsembri 1997. aasta kirjas Euroopa 
Parlamendi presidendile José Maria Gil-Robles’ile, kus määratletakse kriteeriumid, 
mida Euroopa Parlament peaks järgima, et otsustada, kas esitada tähelepanekuid 
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eelmenetluse ajal, mis on seotud kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud 
õigusaktiga. Kõnealuse põhimõtte kohaselt peaks parlament eelmenetluse ajal 
tähelepanekuid esitama juhul, kui kahtluse all on õigusakti kehtivus, ja mitte võtma 
meetmeid menetluste korral, mis puudutavad õigusakti tõlgendamist. 

10. Siiski on raportöörile teada kaks kohtuasja, mille puhul õiguskomisjon soovitas 
presidendil mitte kaitsta kohtu ees kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud õigusakti 
kehtivust. Mõlemal juhul otsustas president tegutseda vastutava komisjoni soovituse 
vastaselt:

– 1999. aastal otsustas president José Maria Gil-Robles esitada Euroopa Kohtule 
tähelepanekuid, et kaitsta Euroopa parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta 
direktiivi 98/43/EÜ (tubakatoodete reklaami ja sponsorlust käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) õiguspärasust. 

– 2005. aastal otsustas president Josep Borrell-Fontelles kaitsta Euroopa Kohtu ees 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/97/EÜ, 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ (rahandussüsteemi rahapesuks 
kasutamise vältimise kohta),.kehtivust.

11. Mõlemal juhul põhines presidendi otsus kindlakskujunenud taval kaitsta 
kaasotsustamise teel vastuvõetud õigusaktide kehtivust kooskõlas õiguskomisjoni 
määratletud kriteeriumidega. Tuleks märkida, et kuigi teise kohtuasja ajal artikli 121 
lõige 3 juba kehtis, ei palunud president täiskogul oma otsust kinnitada; kõnealust 
lõiget tõlgendati õigesti kehtivana üksnes hagide kohta, mida president parlamendi 
nimel esitab.

12. Raportööril ei ole võimalik hinnata õiguslikke põhjendusi, mille alusel vastutav 
komisjon otsustas soovitada presidendil ülaltoodud kohtuasjades tähelepanekuid mitte 
esitada. Raportöör on veendunud, et põhimõtteliselt peaks parlament Euroopa Kohtule 
esitatud kohtuasjade puhul oma õigusaktide kehtivust kaitsma vastavalt õiguspärasuse 
eeldusele ja lojaalse koostöö põhimõttele kaasõigusloojaga (nõukoguga).

13. Siiski arvab raportöör, et võib esineda erandlikke juhtumeid, kus parlamendil võib olla 
õigus asuda kaasotsustamismenetluse käigus võetud seisukohast erinevale seisukohale, 
tingimusel, et on toimunud oluline muutus õiguslikes asjaoludes (nt asutamislepingute 
reform, ELi põhiõiguste harta jõustumine, pretsedendiõigus), mille tulemusel õigusakt 
võib osutuda liidu esmasele õigusele mittevastavaks. Niisugune õigusakt jääks 
kehtivaks senises õigusliku raamistuses vastuvõetud kujul, kuid parlamendil, kellel 
puudub algatusõigus, ei oleks võimalik seda muuta, et seda uute õiguslike 
tingimustega vastavusse viia. Võib väita, et sellel konkreetsel juhul võiks parlamendil 
olla õigustatud põhjus otsustada tähelepanekuid mitte esitada ja kohtu ees mitte sõna 
võtta.1

                                               
1 Tasub märkida ka seda, et parlamendi kodukorra artikli 34 kohaselt pöörab parlament „õigusakti ettepaneku 
läbivaatamisel … erilist tähelepanu põhiõiguste austamisele ja eriti sellele, et õigusakt oleks kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta, subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ning õigusriigi põhimõtetega.“.
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14. Arvestades sellega, et parlamendi kodukorras selle praegusel kujul ei käsitleta 
sisemenetlust, mida parlament peaks järgima, et otsustada, kas on asjakohane 
presidendi ja õiguskomisjoni seisukohtade lahknevuse korral tähelepanekuid esitada 
või kohtu ees sõna võtta, arvab raportöör, et on kaks küsimust, mille kohta 
põhiseaduskomisjon peab seisukoha võtma. Esiteks: kas oleks parem lahendada 
küsimus tõlgendamise teel ja seega lihtsalt kinnitada, et parlamendi presidendil on 
kehtiva tava kohaselt õigus langetada vastutava komisjoni soovitusele vastupidine 
otsus? Ja teiseks: kas tuleks pidada eelistatavaks, et küsimus lahendatakse artikli 121 
täiendamise teel, määratledes, millisele institutsioonile ja millise menetluse kohaselt 
tuleks otsustusõigus anda? 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

15. Raportöör soovib korrata, et õiguspärasuse põhimõtet austades ja selleks, et kaitsta 
oma usaldusväärsust kaasõigusloojana, peaks parlamendil üksnes erakorralistes oludes 
ja ainuüksi asjakohaste juriidiliste kaalutluste alusel olema võimalik eelmenetluse ajal 
otsustada asuda kaasotsustamismenetluse käigus võetud seisukohast erinevale 
seisukohale. 

16. Näib ilmne, et artikli 121 lõige 3 oma praegusel kujul kehtib üksnes parlamendi 
esitatud hagide kohta ja ei hõlma kohtumenetluse käigus esitatud tähelepanekuid ega 
sõnavõtte. Kui artikli praegune kuju säilitataks, peaks raportöör tegema komisjonile 
ettepaneku kiita heaks selgesõnaline tõlgendus, mille kohaselt parlamendi presidendil 
oleks alati õigus otsustada kohtule tähelepanekuid esitada või kohtu ees sõna võtta. 

17. Raportöör arvab, et täielikkuse ja õiguskindluse tagamiseks tuleks artiklit 121 
täiendada uue lõikega, et lisada kodukorrale väljakujunenud tava, mille kohaselt 
president õiguskomisjoni soovituse alusel parlamendi nimel tähelepanekuid esitab või 
sõna võtab. Uus lõige sätestab ka menetluse, mida järgitakse juhul, kui presidendi ja 
vastutava komisjoni seisukohad lahku lähevad.

18.  Raportöör on seisukohal, et lahkarvamuste korral tuleks otsus langetada menetluse 
teel, mis tagab tõhustatud demokraatliku õiguspärasuse. Küsimuse iseloomu arvestades 
teeb raportöör ettepaneku, et otsus tuleks kõigepealt esitada esimeeste konverentsile, 
mille koosseis peegeldab kogu parlamendi jõudude vahekorda ja mis samas on 
võimeline käsitlema küsimust selle õiguslikest aspektidest lähtudes, olles ära kuulanud 
erinevad seisukohad ja võttes arvesse parlamendi õigusteenistuse arvamust. Kui 
esimeeste konverents leiab, et parlament ei peaks kaasotsustamismenetluse teel vastu 
võetud õigusakti kehtivuse kaitseks tähelepanekuid esitama või sõna võtma, tuleks 
küsimus esitada täiskogule. Parlamendiliikmete käsutuses peaksid olema kõik 
dokumendid või kogu teave, mida on vaja küsimuse põhjalikuks läbivaatamiseks ja 
otsuse tegemiseks.1

                                               
1 Raportöör arvab, et menetluste korral, kus parlament erandlikult otsustab mitte kaitsta parlamendi ja nõukogu 
poolt ühiselt vastu võetud õigusakti kehtivust, tuleks otsus langetada parlamendi koosseisu häälteenamusega. See 
oleks vastavuses hääletusnõuetega juhtudel, mil parlament EÜ asutamislepingu artikli 251 kohaselt nõukogu 
ühise seisukoha tagasi lükkab või seda muudab. Kuid arvestades sellega, et EÜ asutamislepingu artikli 198 alusel 
ei oleks absoluutse enamuse nõude kohaldamine võimalik, soovitab raportöör kasutada erandlikku menetlust, 
mille kohaselt küsimus esitatakse kõigepealt esimeeste konverentsile kui parlamendiliikmete enamuse arvamust 
peegeldavale organile, lõpliku otsuse aga peaks langetama täiskogu kui parlamendi kõrgeim organ.  
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19. Raportöör arvab, et erandjuhtudel, kui õiguskomisjon ei saa esitada oma arvamust 
Euroopa Kohtu põhikirjas nõutud ajavahemiku jooksul, peaks presidendil olema 
võimalik ilma eelnevalt konsulteerimata tähelepanekuid esitada või sõna võtta. See 
võib osutuda vajalikuks eelkõige vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas hiljuti 
kehtestatud eelotsuste tegemise kiirmenetlusega, mida kohaldatakse alates 1. märtsist 
2008 ja kus sätestatakse kirjalike tähelepanekute esitamiseks lühem ajavahemik. 
Sellistel juhtudel võiks konsulteerimine vastutava komisjoniga toimuda hilisemas 
faasis ja president peaks esitatud tähelepanekud tagasi võtma, kui täiskogu niiviisi 
otsustab. 

                                                                                                                                                  


