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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamine vastavalt 
Lissaboni lepingule
(2008/2120(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Amsterdami lepingule lisatud protokolli riikide parlamentide funktsiooni 
kohta Euroopa Liidus;

– võttes arvesse Amsterdami lepingule lisatud protokolli subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta;

– võttes arvesse Lissaboni lepingule lisatud protokolli riikide parlamentide rolli kohta 
Euroopa Liidus, eriti selle artiklit 9;

– võttes arvesse Lissaboni lepingule lisatud protokolli subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta;

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2002. aasta resolutsiooni suhete kohta Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel Euroopa integratsioonis1;

– võttes arvesse 27. jaanuari 2003. aasta suuniseid suhete kohta valitsuste ja parlamentide 
vahel ühenduse küsimustes (soovituslikud miinimumstandardid) (Kopenhaageni 
parlamentaarsed suunised)2, mis võeti vastu Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide 
Euroopa ja ühenduse asjade komisjonide (COSAC) XXVIII konverentsil;

– võttes arvesse 3. juuli 2004. aasta suuniseid parlamentidevahelise koostöö kohta Euroopa 
Liidus3;

– võttes arvesse Pariisis 4. novembril 2008. aastal toimunud COSACi XL konverentsi 
järeldusi, eriti selle punkti 1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning väliskomisjoni ja arengukomisjoni 
arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi viimane resolutsioon suhete kohta riikide 
parlamentidega on pärit 2002. aastast ja seetõttu on aeg see läbi vaadata;

                                               
1 Vastu võetud vastavalt põhiseaduskomisjoni raportile A5-0023/2002 (Napolitano raport) (EÜT C 284 E, 
21.11.2002, lk 322).
2 ELT C 154, 2.7.2003, lk 1.
3 Milles leppis kokku Euroopa Liidu parlamendispiikrite konverents oma kohtumisel Haagis 2.–3. juulini 2004. 
aastal.
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B. arvestades, et suhted on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt paranenud ja 
muutunud mitmekesisemaks ning üha rohkem meetmeid võetakse nii parlamentide 
tasandil tervikuna kui ka parlamendikomisjonide tasandil;

C. arvestades, et suhete edasisel arendamisel tuleks võtta arvesse mitmete kehtivate tavade 
häid ja halbu külgi;

D. arvestades, et uued õigused, mis on riikide parlamentidele omistatud Lissaboni lepingu 
alusel, eriti seoses subsidiaarsuse põhimõttega, julgustavad neid osalema poliitika
kujundamise varajases etapis Euroopa Liidu tasandil;

E. arvestades, et kõik parlamentidevahelise koostöö vormid peavad vastama kahele 
aluspõhimõttele: suurem tõhusus ja parlamentaarne demokratiseerimine;

F. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide peamine ülesanne ja funktsioon 
seisneb õigusloomega seotud otsustusprotsessis osalemises ja poliitiliste valikute 
kontrollimises vastavalt riigi või Euroopa tasandil; arvestades, et see ei muuda liigseks 
tihedat koostööd üldise heaolu nimel, eriti Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel riikide 
õigusaktidesse;

G. arvestades, et asjakohane on töötada välja poliitilised suunised, mille alusel Euroopa 
Parlamendi esindajad ja asutused saavad kindlaks määrata tulevased meetmed enda ja 
riikide parlamentide vaheliste suhete ning riikide parlamente käsitlevate Lissaboni 
lepingu sätete rakendamise kontekstis,

Lissaboni lepingu panus suhete arendamisse

1. tervitab riikide parlamentidele Lissaboni lepinguga antud uusi õigusi, mis tõhustavad 
nende rolli Euroopa Liidu poliitilistes protsessides; on seisukohal, et kõnealused õigused 
saab jagada kolme kategooriasse:

õigus esitada vastuväide

– õigusaktidele, mis ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, kollase kaardi ja oranži kaardi 
menetluse abil;

– asutamislepingu muudatustele lihtsustatud menetluse abil;

– õigusalase koostöö meetmetele tsiviilasjades (perekonnaõigus);

– subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisele, esitades kaebuse Euroopa Kohtule (kui 
siseriiklikes õigusaktides on see lubatud);

õigus osaleda

– liidu nõuetekohases toimimises (nn kaitsesäte);

– Europoli ja Eurojusti kontrollimises koos Euroopa Parlamendiga;
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– asutamislepingu muudatusi käsitlevates konventsioonides;

õigus saada teavet

– vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevas alas elluviidud poliitika hindamise kohta;

– sisejulgeoleku alalise komitee menetluste kohta;

– asutamislepingute muudatusettepanekute kohta;

– Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduste kohta;

– asutamislepingu lihtsustatud läbivaatamiste kohta (kuus kuud ette);

– asutamislepingut täiendavate meetmete ettepanekute kohta;

Praegused suhted

2. märgib rahuloluga, et suhted riikide parlamentidega on viimastel aastatel positiivselt 
arenenud, eriti järgmiste ühistegevuste kaudu:

– ühiskomitee korrapärased koosolekud vähemalt kaks korda poolaastas; 

– parlamentidevahelised ad hoc koosolekud komisjonide tasandil Euroopa Parlamendi 
või nõukogu eesistujaks oleva liikmesriigi parlamendi algatusel;

– parlamentidevahelised koosolekud komisjonide esimeeste tasandil;

– koostöö parlamendi esimeeste tasandil Euroopa Liidu parlamendispiikrite konverentsi 
raames;

– liikmesriikide parlamendisaadikute külaskäigud Euroopa Parlamenti, et osaleda 
vastavate erikomisjonide kohtumistel;

– fraktsioonide ja parteide koosolekud Euroopa tasandil, kus kõigist liikmesriikidest 
pärit poliitikud saavad kokku Euroopa Parlamendi liikmetega;

Tulevased suhted

3. on seisukohal, et õigusloomele eelnevat ja järgnevat dialoogi Euroopa Parlamendi ja 
riikide parlamentide vahel tuleks edasi arendada;

4. peab vajalikuks toetada riikide parlamente õigusaktide eelnõude kontrollimisel enne nende 
arutamist liidu seadusandjaga;

5. märgib, et vastavate erikomisjonide ühiskomisjoni korrapärased kahepoolsed koosolekud 
ja parlamentidevahelised ad hoc koosolekud komisjonide tasandil, mis toimuvad Euroopa 
Parlamendi üleskutsel, võimaldavad pidada dialoogi praeguste või kavandatud õigusaktide 
või poliitiliste algatuste varajases etapis ning neid tuleb seetõttu säilitada ja 
süstemaatiliselt edasi arendada vastavate komisjonide alaliseks võrgustikuks; usub, et 
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kõnealustele koosolekutele võivad eelneda või järgneda komisjonide kahepoolsed 
erakorralised koosolekud, et käsitleda riiklikke eriprobleeme;

6. märgib, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide erikomisjonide esimeeste 
konverentsid, näiteks väliskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni esimeeste kohtumised, on osalejate piiratud arvu tõttu tõhus vahend teabe 
jagamiseks ja arvamuste vahetamiseks;

7. on seisukohal, et eespool nimetatust erinevad koostöövormid võivad anda tõhusa panuse 
Euroopa poliitilise ruumi loomisse ning neid tuleks edasi arendada ja mitmekesisemaks 
muuta;

8. tervitaks antud kontekstis uuendusi riikide parlamentide tasandil, näiteks Euroopa 
Parlamendi liikmetele õiguse andmine olla kord aastas kutsutud kõnelema riikide 
parlamentide täiskogu istungitel, osalema Euroopa asjade komisjonide koosolekutel 
nõuandvas rollis, osalema erikomisjonide koosolekutel, kui nad arutavad asjakohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide üle, või osalema asjaomaste fraktsioonide koosolekutel 
nõuandvas rollis;

9. soovitab uurida võimalusi andmaks erikomisjonidele eelarve riikide parlamentide 
vastavate komiteedega kohtumiste korraldamiseks;

10. usub, et riikide parlamentide suuremad volitused subsidiaarsuse põhimõtte järgimise osas, 
nagu on ette nähtud Lissaboni lepingus, võimaldavad mõjutada ja kontrollida Euroopa 
õigusakte varajases etapis ning aitavad kaasa paremale õigusloomele Euroopa Liidu 
tasandil;

11. märgib, et esimest korda on riikide parlamentidele antud täpselt määratletud roll Euroopa 
Liidu küsimustes, mis erineb riikide valitsuste rollist ning mis toob liidu kodanikele 
lähemale;

12. tuletab meelde, et riikide parlamendid peavad teostama kontrolli riikide valitsuste üle, 
ennekõike vastavalt asjaomastele põhiseaduslikele normidele;

13. rõhutab asjaolu, et riikide parlamendid mängivad tähtsat rolli Euroopa õiguse 
rakendamisel ning kõnealuses valdkonnas oleks väga oluline heade tavade vahetamise 
mehhanism;

14. märgib antud kontekstis, et parlamentidevaheliseks teabevahetuseks elektroonilise 
platvormi – IPEXi veebisait – loomine on suur samm edasi, kuna see võimaldab teostada 
igal ajal järelevalvet rakendamise üle;

COSACi roll

15. on seisukohal, et COSACi rolli peaks tulevikus määrama tihe koostöö Euroopa 
Parlamendi ja riikide parlamentide vahel, ning et COSAC peaks vastavalt Amsterdami 
lepingule lisatud protokollile riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus jääma 
eeskätt teabevahetuse ja arutelude foorumiks üldpoliitiliste küsimuste ja heade tavade üle 
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riikide parlamentide kontrolli valdkonnas4; on seisukohal, et teiseks tuleks teave ja arutelu 
suunata õigusloomega seotud meetmetele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
kohta ning subsidiaarsuse põhimõtte järgimisele Euroopa Liidu tasandil;

16. on otsustanud mängida oma rolli täiel määral, vabastada end COSACi toimimisega seotud 
kohustustest ning jätkata tehnilise toe pakkumist COSACi sekretariaadile ja riikide 
parlamentide esindajatele;

17. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide meetmed COSACi raames 
peavad olema täiendavad ning neid ei tohi väljastpoolt lõhkuda ega kuritarvitada;

18. on veendunud, et tema erikomisjonid peaksid olema tugevamini kaasatud COSACi 
koosolekute ettevalmistamisse ja nendel esindamisse; on seisukohal, et tema delegatsiooni 
peaks juhtima põhiseaduskomisjoni esimees ning delegatsioon peaks koosnema 
erikomisjonide esimeestest ja raportööridest, kes tegelevad COSACi kõnealuse koosoleku 
päevakorras olevate küsimustega;

19. näeb ette süstemaatilisema järelevalve õigusloomele eelneva dialoogi üle riikide 
parlamentide ja komisjoni vahel (niinimetatud Barroso algatus), et saada teavet riikide 
parlamentide seisukoha kohta õigusloomeprotsessi varajases etapis;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
4 Vt suuniseid suhete kohta valitsuste ja parlamentide vahel ühenduse küsimustes (soovituslikud 
miinimumstandardid), millele osutati eespool.
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SELETUSKIRI

I. Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete areng

Suhted Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahel olid kuni Euroopa Parlamendi 
esimeste otsevalimisteni teataval määral „orgaanilised”, kuna riikide parlamendisaadikud 
saadeti Euroopa Parlamenti. Otsevalimiste tõttu kõnealune ühendus katkes ning tõstatati 
küsimus, kuidas kõnealused suhted peaksid olema ja võiksid tulevikus olla kujundatud. 
Pikema ajavahemiku möödudes, mille raames leidsid aset üksikud, ilma määrava raamistikuta 
kokkupuuted, püüti Maastrichti lepinguga esimest korda struktureerida vastastikuseid suhteid. 
Lepingu kahes deklaratsioonis rõhutati, et riikide parlamendid mängivad ühenduse 
õigusloome puhul teatavat rolli, et valitsused peavad neid õigeaegselt teavitama õigusloomega 
seotud projektidest ning koostöö riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on 
kohustuslik5. Koostöö võib muu hulgas seisneda korrapäraste kohtumiste korraldamises ja 
vastastikuste lihtsustuste tegemises. 

Samal perioodil kutsuti ellu Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa ja ühenduse 
asjade komisjonide konverents (COSAC), mis Euroopa Parlamendi osalusel tuleb kokku iga 
poole aasta tagant, et vahetada ennekõike kogemusi ja häid tavasid riikide valitsuste kontrolli 
alal Euroopa poliitikaga seotud küsimustes. COSAC tohib Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja komisjonile esitada kaastöid, mis siiski ei seo osalevaid parlamente. Euroopa Parlamendi 
osalus seisneb kuueliikmelise delegatsiooni saatmises, mille kaks liiget on juhatuse 
aseesimehed, kes on eriti pühendunud suhetele riikide parlamentidega. 

Amsterdami lepingu protokoll riikide parlamentide funktsiooni kohta muutis kõnealused 
asjaolud ametlikuks ning tõstis need lepinguõiguse tasemele. Protokolliga julgustatakse 
riikide parlamente osalema aktiivsemalt liidu tegemistes ja väljendama seisukohti teemade 
kohta, mis parlamente eriti puudutavad. Sel eesmärgil nähakse ette komisjoni dokumentide 
kiirem edastamine ning kuue nädala pikkune tähtaeg, enne kui nõukogu tohib alustada teksti 
üle arutamist.

Nice’i konverentsil vastuvõetud deklaratsioonis Euroopa Liidu tuleviku kohta nähti ette, et 
riikide parlamendid osalevad ulatuslikumas arutelus, mille käigus selgitatakse muu hulgas 
välja riikide parlamentide roll Euroopa struktuuris. Sellele vastavalt käsitles sellele järgnenud 
Euroopa konvendi üks üheteistkümnest töörühmast riikide parlamentide rolli. Lõplikus 
aruandes jõudis töörühm seisukohale, et riikide parlamendid peavad kasutama kõiki nende 
käsutuses olevaid vahendeid, et mõjutada oma valitsuste kaudu nõukogu. Liidu nn 
kinnistamine liikmesriikides on riikide parlamentide ülesanne. Suhe Euroopa Parlamendiga ei 
ole konkurentsisuhe. Ehkki Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide rollid on erinevad, on 
siiski nende ühine eesmärk tuua liit kodanikele lähemale ning seeläbi aidata kaasa liidu 
demokraatliku legitiimsuse tugevdamisele6.

                                               
5 Deklaratsioonid 13 ja 14.
6 Dokument CONV 35302, 22.10.2002, lk 2–3.
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2002. aastal pühendas Euroopa Parlament oma suhetele riikide parlamentidega põhjaliku 
raporti7. Selles jõudis parlament seisukohale, et üksikute liikmesriikide parlamentides 
väljendatud mure tõttu Euroopa Liidu kontekstis on vaja nende volitused asjaomaste valitsuste 
ja Euroopa Liidu suhtes paremini ja selgemalt kindlaks määrata. Selle puhul on tegu eeskätt 
tihedama ja tõhusama koostöö elluviimisega riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi 
vahel8. Liidu hädavajalik parlamentaarseks muutmine peab tuginema kahele sambale: ühest 
küljest Euroopa Parlamendi volituste laiendamisele liidu kõigi otsuste suhtes ning teisest 
küljest riikide parlamentide volituste tugevdamisele nende asjaomaste valitsuste suhtes9. 
Kõnealuste suhete praktilise poole osas tegi Euroopa Parlament ettepaneku, et koostööd 
Euroopa integratsiooni kõigi valdkondade asjaomaste komisjonide vahel tuleb edasi arendada 
ja süstematiseerida, muu hulgas ühise välis- ja julgeolekupoliitika, majandus- ja rahaliidu, 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala ning põhiseadusküsimuste valdkonnas10.

Põhiseaduse lepingu protokollides riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta anti riikide parlamentidele 
esimest korda võimalus teostada kontrolli õigusloomega seotud ettepaneku üle subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise suhtes, kui koostöös osaleb kolmandik parlamentidest (kollase kaardi 
menetlus). Lissaboni lepingu, mida nimetatakse samuti reformilepinguks, samades 
protokollides täiendati kõnealust õigust veelgi võimaluse võrra tühistada õigusloomega seotud 
ettepanek parlamentide ja Euroopa Parlamendi enamuse abil, samuti nõukogu liikmete 55 %-
lise enamuse abil (punase kaardi menetlus). Kõnealune uuendus puudutab samuti Euroopa 
Parlamendi suhteid riikide parlamentidega, kuna Euroopa Parlamendi puhul kehtib kaheksa 
nädala pikkune tähtaeg, enne kui ta võib arutelu ettepaneku üle lõpetada ning peab kõnealuse 
aja jooksul võtma arvesse talle edastatud põhjendatud arvamusi. Lisaks peab parlament 
kohandama oma kodukorda uute asjaoludega. Isegi kui kõnealuse uue korra praktiline 
tähendus avaldub alles Lissaboni lepingu jõustumise järel, ei ole see siiski alahinnatud 
sümboolne tähendus, sest riikide parlamente tunnustatakse esimest korda ametlikult liidu 
tasandi tegutsejatena.

II. Järeldused

Millised järeldused võib teha kirjeldatud suhete arengust Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentide vahel? Esiteks võib järeldada, et antagonismi enam ei eksisteeri. Lisaks sellele, 
et Euroopa Parlament suhtus riikide parlamentide rolli suurenemise tähtsusesse heatahtlikult, 
toetas ta seda samuti aktiivselt. Lisaks tunnistasid osalejad, et üksnes siis, kui nende teod 
täiendavad üksteist, saavutavad nad suurema parlamentaarse kontrolli täitevvõimu üle nii liidu 
kui ka liikmesriikide tasandil. Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmed suhtlevad 
ühtede ja samade ministritega, kas siis valitsuse esindaja või ministrite nõukogu esindaja 
rollis. Sealjuures tuleb vältida mõlema tegevuse dubleerimist ja rivaalitsemist. Koostöö 
käigus, mis peab olema struktureeritum, aga mitte ilmtingimata ametlikum, peavad suhted 
konkreetsemaks muutuma. Resolutsiooni projekt, mis on aluseks käesolevale tekstile, sisaldab 
selleks mitmeid praktilisi ettepanekuid. Teisest küljest ei tohi parlamentidevaheline koostöö 
                                               
7 7. veebruari 2002. aasta resolutsioon, põhiseaduskomisjoni raport A5-0023/2002, raportöör Giorgio 
Napolitano.
8  Resolutsiooni punkt 1.
9  Resolutsiooni punkt 3.
10 Resolutsiooni punkt 13.
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tuua endaga kaasa sekkumist parlamentide õigustesse nende otsustamispädevuse osas. Kõik 
parlamentidevahelise koostöö vormid peavad olema omamoodi nõuandvad, ei tohi sisaldada 
otsuseid liidu olemasolevate otsustusprotsesside kohta ning neid peab iseloomustama 
parlamentide ja parlamendiliikmete, kes kajastavad ühiskonda, vastastikune tunnustamine11.

                                               
11 Andreas Maurer, Lissaboni leping: uued võimalused ja hiljutised suundumused parlamentidevahelises 
koostöös; kõne, mis peeti Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Euroopa Keskuse iga-aastasel 
korrespondentide konverentsil Brüsselis, 9. oktoobril 2008, lk 7 
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