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Lugupeetud  proua Riigikogu esimees 
 
Täna jõustuv Lissaboni leping muudab liikmesriikide parlamentide rolli Euroopa Liidu 
töös märkimisväärselt suuremaks. Uues lepingus nähakse esimest korda ette, et „riikide 
parlamendid aitavad aktiivselt kaasa liidu nõuetekohasele toimimisele”, millega 
tunnustatakse liikmesriikide parlamentide tähtsust ELi demokraatliku ülesehituse 
seisukohast. Lepingus nähakse ette konkreetsed sätted, millega suurendatakse 
liikmesriikide parlamentide rolli.  
 
Oleme veendunud, et 40 parlamendikoda aitavad muuta Euroopa Liidu toimimist 
demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks. Nagu te teate, on praegune komisjon aktiivselt 
töötanud selle nimel, et tähtsustada liikmesriikide parlamentide rolli. Alates ametisse 
astumisest 2004. aastal oleme koos oma kolleegidega pidanud liikmesriikide 
parlamentide ja nende esindajatega üle 500 kohtumise. 2006. aastal lõime poliitilise 
dialoogi mehhanismi komisjoni ja liikmesriikide parlamentide vahetuks teabevahetuseks. 
Oleme rõõmsad, et liikmesriikide parlamendid on seda mehhanismi aktiivselt kasutanud.  
 
Nüüd võtab komisjon meetmeid selleks, et rakendada lepingu uusi olulisi sätteid, nimelt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 70, 85, 88 ja 352 ning protokolle 1 ja 2, mis 
kuuluvad komisjoni eripädevusse. Mehhanismiga tähtsustatakse eriliselt liikmesriikide 
parlamentide rolli subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimisel.  
 
Esmajoones soovime rõhutada, et komisjon näeb kõnealust mehhanismi kui üht komisjoni 
ja liikmesriikide parlamentide poliitilise suhte osa, mida võiks kasutada koos tulevikus 
peetava poliitilise dialoogiga. See on võimalus täiustada poliitika kujundamise protsessi 
ja tõhusalt kohaldada üht lepingu keskset põhimõtet.  
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Komisjon on võtnud kohustuse tagada mehhanismi läbipaistev ja tõhus toimimine. Oleme 
liikmesriikide parlamentidele tänulikud Euroopa Ühenduse Küsimustega Tegelevate 
Komisjonide Konverentsil ja muudel foorumitel esitatud tähelepanekute eest, millele me 
oleme oma arutlustes toetunud. Oleme kaalunud, kuidas seda eesmärki kõige paremini 
saavutada. Lisas on esitatud dokument, milles on ette nähtud kord, mille alusel süsteem 
saab toimima hakata kohe, kui võetakse vastu esimesed mehhanismi kohaldamisalasse 
kuuluvad ettepanekud. Muidugi võib olla tarvis seda korda tulevikus kohandada, et võtta 
arvesse kogemusi, mida me järgmistel kuudel mehhanismi rakendades saame.  
 
Oleme veendunud, et lepinguga suurendatakse liikmesriikide parlamentide aktiivset ja 
konstruktiivset rolli Euroopa poliitika kujundamises, ning loodame omavahelisi kontakte 
ja teabevahetust tihendada ja poliitilist partnerlust arendada. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Lisa 
 
 
 

LISSABONI LEPINGU PROTOKOLLIL NR 2 PÕHINEVA SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTTE 
JÄRGIMISE KONTROLLI MEHHANISMI TOIMIMISE PRAKTILINE KORD  

 
 
Kõikide parlamendikodadega tuleb teatavaid küsimusi täpsustada, et tagada 
mehhanismi tõrgeteta toimimine.  

• Esiteks soovime kinnitust selle kohta, millises keeles (millistes keeltes) soovib teie 
parlamendikoda komisjoni dokumente saada ja millisele elektronposti aadressile 
(soovitatavalt üldmeiliaadress) peaks komisjon dokumendid saatma.  

• Teiseks palume meid teavitada sellest, kuidas te tagate, et komisjonile 
saadetavad põhjendatud seisukohad esindavad teie parlamendikoja 
väljakujunenud seisukohti. 

 
 

Dokumentide edastamine 
 
Komisjon saadab kõik konsultatsioonidokumendid ja õigusakti eelnõud liikmesriikide 
parlamentidele elektrooniliselt samal ajal, kui need saadetakse Euroopa Parlamendile 
ja/või nõukogule. Kõikidest dokumentidest saadetakse koopia ELi 
parlamentidevahelise teabevahetuse võrgustikule (IPEX). Parlamendikodade taotletud 
keeleversioonid saadetakse siis, kui need valmis saavad.  
 
Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismi kohaldamisalasse kuuluvate 
õigusaktide (s.t kõik jagatud pädevusega valdkonna õigusaktid) eelnõudele lisatakse 
kaaskiri (prantsuse keeles „lettre de saisine”), milles on selgesõnaliselt nimetatud 
protokollis nr 2 osutatud menetlus ja asjaomane tähtaeg.  
 

Iga nädala lõpus saadab komisjon kõikidele parlamendikodadele eelmise nädala 
jooksul iga liikmesriigi parlamendile saadetud dokumentide koondnimekirja. 
Koondnimekirjad saadetakse teabe eesmärgil ka Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
IPEXile. Kui liikmesriigi parlament märkab, et ta ei ole saanud kõiki nimekirjas 
sisalduvaid dokumente, peaks ta sellest kohe teatama komisjonile, kes saadab 
kõnealused dokumendid uuesti. Kui liikmesriigi parlament 3 tööpäeva jooksul ei 
reageeri, järeldab komisjon, et iganädalasse nimekirja kuuluvad dokumendid on kätte 
saadud. Iganädalane dokumentide nimekiri peaks asendama vastuvõtuteatisi, mis 
saadetakse iga komisjoni saadetud dokumendi kättesaamise korral.  
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Tähtajad 
 
Kaheksanädalast tähtaega hakatakse arvestama alates kaaskirja edastamisest. Kaaskiri 
saadetakse samal ajal, kui edastatakse asjaomase dokumendi viimane keeleversioon. 
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja IPEXit teavitatakse kaaskirja edastamisest samal 
päeval.  

 
Kui asjaolu, et liikmesriigi parlament ei ole teatavat dokumenti kätte saanud, mõjutab 
protokollis nr 2 nimetatud tähtaega, määrab komisjon asjaomast viivitust arvesse 
võttes uue tähtaja ja teatab sellest liikmesriikide parlamentidele. Teiste liikmesriikide 
parlamentide suhtes kehtib algtähtaeg.  
 
Arvestades liikmesriikide parlamentide suvepuhkust, leiab komisjon, et protokollis nr 
2 nimetatud tähtaja määramisel ei tohiks augustit arvesse võtta. Sellekohane märge 
lisatakse korrapäraselt kaaskirja.  
 
 
Liikmesriikide parlamentide seisukohtade ulatus 
 
Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismi kohaldatakse koos 
poliitilise dialoogiga, milles käsitletakse liikmesriikide parlamentidele edastatavate 
dokumentide kõiki aspekte, mitte ainult subsidiaarsuse põhimõttest kinnipidamist. 
Seepärast kutsub komisjon liikmesriikide parlamente üles tegema oma seisukohtades 
võimalust mööda vahet subsidiaarsuse põhimõttega seotud aspektidel ja ettepaneku 
sisu kohta tehtavatel märkustel. Samuti soovitatakse neil anda võimalikult 
ühemõtteline hinnang sellele, kas ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 
Komisjon on siiski loomulikult teadlik asjaolust, et iga liikmesriigi parlament 
otsustab ise, kuidas ta töötab ja millises vormis ta komisjonile oma põhjendatud 
seisukohad saadab.  
 
 
Piirmäärad 
 
Komisjon on alati soosinud liikmesriikide parlamentidelt saadud seisukohtade 
poliitilist tõlgendamist ja seepärast arvestab ta kõiki põhjendatud seisukohti, milles 
seatakse kahtluse alla õigusakti ettepaneku kooskõla subsidiaarsuse põhimõttega, et 
teha kindlaks, kas lepingus nimetatud piirmäärast on kinni peetud. Seda tehakse ka 
juhul, kui põhjendatud seisukohtades on subsidiaarsuse põhimõtte eiramine erinevalt 
põhjendatud või viidatud ettepaneku eri sätetele.   
 
Komisjon analüüsib kõiki talle saadetud negatiivseid seisukohti kaheksanädalase 
tähtaja jooksul ja kontrollib, kas piirmäära on ületatud või mitte. Pärast tähtaja 
möödumist esitab komisjon poliitilise hinnangu nende toimikute kohta, mille puhul 
piirmäär on ületatud, ja kinnitab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli 
mehhanismi käivitamise. Sellest teavitatakse ka liikmesriikide parlamente, Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja IPEXit. 



 5

 
Kui piirmäära ei ole kaheksa nädala jooksul ületatud või kui seisukohad esitatakse 
pärast tähtaja möödumist, vastab komisjon asjaomasele liikmesriigi parlamendile 
poliitilise dialoogi käigus.  
 
Liikmesriikide parlamentide seisukohad ettepanekute suhtes, mille puhul 
rakendatakse subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismi, avaldatakse 
komisjoni veebisaidil pärast kaheksanädalase tähtaja möödumist. 
 
 
Ettepanekute läbivaatamine 
 
Nii kollase kui ka oranži kaardi menetluse puhul otsustab kolleegium, kas asjaomane 
õigusakti ettepanek samaks jätta, tagasi võtta või seda muuta, ja põhjendab oma otsust 
komisjoni teatises, mis saadetakse kõikidele liikmesriikide parlamentidele, 
seadusandjale ja IPEXile. Oranži kaardi menetluse puhul lisatakse kõnealusele 
teatisele liikmesriikide parlamentidelt saadud põhjendatud seisukohad konkreetse 
toimiku suhtes.  

 
 
Üleminekusätted 
 
Tuleks märkida, et menetluses olevad ja muudetud ettepanekud ei kuulu protokollis 
nr 2 ettenähtud mehhanismi kohaldamisalasse. 
 

 
 


