
Parlamendikomisjonides töötatakse läbi Euroopa Komisjoni poolt esitatud 
õigusaktide ettepanekud ning valmistatakse ette Euroopa Parlamendi seisu-
kohad. Täiskogu istungil teeb parlament asjakohase otsuse.

Kõik Euroopa Parlamendi istungid on avalikud ning dokumendid avaldatakse 
Euroopa Liidu 24 keeles, sealhulgas eesti keeles. Internetis on materjalid kätte-
saadavad aadressilt:  www.europarl.europa.eu 

Euroopa parlamEndi valimisEd
Alates 1979. aastast on Euroopa Parlamendi liikmeid valitud iga viie aasta järel 
üldistel ja otsestel valimistel. Ühe koosseisu volitused kestavad seega viis aastat. 
Selle aja jooksul võib komisjonide esimehi ja delegatsioonide juhte ka ümber 
valida.

Euroopa Parlamendi valimistele järgneval avaistungil valivad saadikud presiden-
di ja neliteist asepresidenti, kelle volitused kehtivad kaks ja pool aastat. Seega 
toimuvad ühe parlamendi koosseisu aja keskel uued presidendivalimised.

Alates 17. jaanuarist 2012 juhib EP tööd Saksamaalt pärit parlamendisaadik 
Martin Schulz (S&D).

President vastutab parlamendi kogu töö eest. Ta juhatab 
täiskogu istungeid, juhatuse koosolekuid ja fraktsiooni-
esimeeste nõupidamisi. Samuti esindab president 
Euroopa Parlamenti rahvusvahelistes suhetes.

2014. aasta mais toimusid kõikides liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi valimised. 28 riigi 500 miljonist valijast osales 
valimistel 42.5%. 25. mail toimusid Euroopa Parlamendi 
valimised Eestis, kus valimisaktiivsus oli 36.52%.

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 2019. 
aasta kevadsuvel.

Lisaks 751 saadikule töötab parlamendis üle 6000 inimese. Kui lisada eelnimeta-
tuile ka 900 fraktsioonide ametnikku ja 1600 parlamendiliikmete assistenti, saa-
me kogu Euroopa Parlamendi masinavärgi suuruseks rohkem kui 9000 töötajat. 

Aastate jooksul on Euroopa Parlamendi tähtsus ja mõjuvõim kasvanud. Seda 
kinnitavad nii Maastrichti (1993), Amsterdami (1999) kui ka Nizza (2001) lepingud. 
Lissaboni leping andis parlamendile täiendavalt võimu ning lisas selgust Euroopa 
Liidu toimimise põhimõtetesse.

Fraktsioonid
Eestist valitud kuus saadikut ei moodusta omaette gruppi, vaid kuuluvad poliitilise 
kuuluvuse järgi ühte seitsmest Euroopa Parlamendi fraktsioonist. Isamaa ja 
Res Publica liidu esindaja Tunne Kelam kuulub Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsiooni (EPP). Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja 
Marju Lauristin on Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide 
fraktsiooni liige (S&D). Reformierakonna ja Keskerakonna esindajad Kaja Kallas, 
Urmas Paet ning Yana Toom kuuluvad Euroopa Demokraatide ja Liberaalide 
Liidu fraktsiooni (ALDE). Üksikkandidaadina Euroopa Parlamenti pääsenud 
Indrek Tarand kuulub Roheliste/ Euroopa Vabaliidu fraktsiooni (Greens/ EFA). 
Fraktsioonide koosseis ja arv võivad muutuda seoses nende lagunemise või uute 
liitude tekkimisega.

parlamEndikomisjonid
Valdav osa saadikute tööst tehakse komisjonides, neid on Euroopa Parlamendis 
hetkel 20. Lisaks alalistele komisjonidele võib parlament moodustada eri- ja 
uurimiskomisjone. Iga saadik on vähemalt ühe komisjoni täisliige ning mõne 
komisjoni asendusliige. Saadikud kuuluvad lisaks parlamentaarsetesse ühis-
komiteedesse ning kolmandate riikidega parlamentaarse koostöö arendamise 
delegatsioonidesse.

kaja kallas (s. 1977) 

•	 Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liige

•	 Euronesti parlamentaarse assamblee delegatsiooni liige

•	 ELi–Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni 
aseesimees

•	 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni asendusliige 

•	 Ameerika Ühendriikidega suhtlemise delegatsiooni 
asendusliige

kaja.kallas@ep.europa.eu

 RE/ALDE urmas paEt (s. 1974) 

•	 Eelarvekomisjoni liige 

•	 ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani 
parlamentaarsete koostöökomisjonide ning Tadžikistani, 
Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemise delegatsiooni liige

•	 Regionaalarengukomisjoni asendusliige

•	 ELi–Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni 
asendusliige 

•	 Euronest parlamentaarse assamblee delegatsiooni 
asendusliige 

urmas.paet@ep.europa.eu

 RE/ALDE

tunnE kElam (s. 1936) 

•	 Väliskomisjoni liige 

•	 Julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liige

•	 Ameerika Ühendriikidega suhtlemise delegatsiooni liige

•	 Regionaalarengukomisjoni asendusliige 

•	 ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi delegatsiooni 
asendusliige 

tunne.kelam@ep.europa.eu

IRL/EPP indrEk tarand (s. 1964) 

•	 Eelarvekomisjoni liige

•	 Andide Ühenduse riikidega suhtlemise delegatsiooni  liige

•	 Euroopa–Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee 
delegatsiooni  liige

•	 Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
asendusliige

•	 Julgeoleku ja kaitse allkomisjoni asendusliige 

indrek.tarand@ep.europa.eu

 Greens/EFA

marju lauristin (s. 1940) 

•	 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liige 

•	 ELi–Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni 
liige

•	 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni asendusliige 

•	 ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani 
parlamentaarsete koostöökomisjonide ning Tadžikistani, 
Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemise delegatsiooni   
asendusliige

marju.lauristin@ep.europa.eu

SDE/S&D Yana toom (s. 1966) 

•	 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liige

•	 Kultuuri- ja hariduskomisjoni liige

•	 Petitsioonikomisjoni liige

•	 ELi–Venemaa parlamentaarse koostöökomisjoni   
delegatsiooni liige

•	 Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemise 
delegatsiooni  asendusliige 

•	 Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee delegatsiooni  
asendusliige

yana.toom@ep.europa.eu

 KE/ALDE
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kas tEadsitE, Et...
- Euroopa Parlament on ainus otsevalitud Euroopa Liidu 

institutsioon. Esimesed otsevalimised toimusid aastal 1979.
- Euroopa Parlamendi liikmed valitakse viieks aastaks, Euroopa 

Parlamendi presidendi ametiaeg on 2,5 aastat.
- Euroopa Parlament töötab 24 keeles.
- suuline ja kirjalik tõlkimine maksab umbes 1% ELi eelarvest 

ehk umbes 2.23 € ühe kodaniku kohta.
- tänu keelte paljususele kasutab Euroopa Parlament ladina, 

kreeka ja slaavi tähestikku.
- liikmesriikidest valitud Euroopa Parlamendi saadikud 

koonduvad fraktsioonidesse ühiste poliitiliste vaadete, mitte 
rahvuse alusel.

- üle poole Euroopa valijatest on naised. EP esimeste 
otsevalimiste järel, 30 aastat tagasi, oli EPs naisi 16,3% 
saadikutest ning 2014. aasta valimiste järel 35%.

- otsevalitud EP president on olnud kahel korral naine. 1979. 
aastal valiti EP presidendiks Simone Veil ning 1999. aastal 
Nicole Fontaine. Mõlemad olid prantslannad. 

Euroopa liidu infokeskus
Laikmaa 15
10143 Tallinn
tel: 630 6955

Euroopa parlamendi infobüroo Eestis
Euroopa Liidu maja

Rävala pst 4
10143 Tallinn
tel: 630 6969

eptallinn@ep.europa.eu
www.europarl.ee

www.europarl.europa.eu

@EP_Eesti 
EPIOEestis

Euroopa parlament on üks Euroopa Liidu seitsmest ametlikust 
institutsioonist ning ainus, mille liikmed valitakse kodanike poolt 
otse. Parlament on seadusandlik kogu, mis tegutseb sarnaselt 
rahvusparlamentidega. Euroopa Parlamendis on 28 liikmesriigist 
valitud 751 liiget, kellest 6 on Eestist. Rohkem kui kolmandik 
Euroopa Parlamendi saadikutest on naised. 

Euroopa Parlamendi saadikuid kutsutakse sageli “MEPideks”. See 
nimetus tuleb inglisekeelsest lühendist MEP ehk Member of the 
European Parliament. 

Parlament on mõjukas institutsioon, mis koos liikmesriikide esin-
dajatest koosneva nõukoguga võtab vastu seadusi ja kinnitab 
Euroopa Liidu eelarved. Sarnaselt liikmesriikide parlamentidega, 
teostab Euroopa Parlament demokraatlikku järelvalvet teiste ELi 
institutsioonide üle. Parlament nimetab ametisse Euroopa Ko-
misjoni ja võib avaldada talle umbusaldust. Samuti kiidab parla-
ment heaks rahvusvahelised lepped ning uute liikmesriikide vas-
tuvõtmise Euroopa Liitu. Parlamendi pädevuses on ka Euroopa 
ombudsmani (õiguskantsleri) ametisse nimetamine.

Euroopa Parlamendi asukohaks on Strasbourg, kuid tal on kolm 
tööpaika - Strasbourg, Brüssel ja Luxembourg. Strasbourgis 
peetakse 12 täiskogu istungit. Lisaks toimuvad kahepäevased 
osaistungid ehk nn mini-istungid Brüsselis. Komisjonide ja 
poliitiliste fraktsioonide koosolekud toimuvad samuti peamiselt 
Brüsselis. Euroopa Parlamendi peasekretariaadi teenistused 
asuvad aga Brüsselis ja Luxembourgis. Lisaks on Euroopa 
Parlamendil 36 infobürood (35 Euroopa Liidu liikmesriikides ja 
1 Ameerika Ühendriikides, Washingtonis), mille ülesanneteks on 
tuua Brüsselis ja Strasbourgis toimuv kodanikele lähemale.

mida Euroopa parlamEnt tEEb?
- Euroopa Parlament on kaasotsustaja Euroopa seaduste tegemisel.
- EP vastutab Euroopa Liidu eelarve koostamise eest.
- EP kinnitab Euroopa Keskpanga aastaaruanded.
- EP mõjutab Euroopa Liidu välis- ja kaitsepoliitika kujundamist.
- EP kinnitab ametisse Euroopa Komisjoni.
- EP kiidab heaks eurotsooni laienemise.

- EP otsustab uute liikmesriikide vastuvõtmise Euroopa Liitu.

Euroopa parlamEnt mõjutab igapäEvaElu
Ligi 80% Eesti seadusandlusest tuleneb Euroopa Liidu õigusest ning 
sel moel mõjutavad Euroopa Parlamendi otsused iga Eesti elaniku 
igapäevaelu.
Euroopa Parlament on näiteks otsustanud:
- kehtestada madalamad rändlustasud mobiiltelefonide, 

nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamisel kogu Euroopa Liidus;
- kehtestada  ELis ühtne patendi väljaandmise eeskiri;
- lükata tagasi rahvusvahelise kaubanduslepingu ACTA, millele 

Euroopa kodanikud häälekalt vastuseisu avaldasid;
- nõuda, et lennupiletite müüjad näitaksid ära pileti lõpliku hinna 

koos kõigi maksude ja lisatasudega;
- kehtestada 25-50% hilinemishüvitised rahvusvahelistele 

rongireisijatele;
- nõuda kogu Euroopa Liidu tarbijakrediidituru avamist, mis annab 

igale kodanikule võimaluse valida soodsaim laen koduriigis või 
teises liikmesriigis;

- nõuda nn E-ainete täpset märgistamist toiduainete pakenditel; 
- kehtestada ranged nõuded õhu ja suplusvee kvaliteedile;
- viia sisse ohtlike lennuettevõtjate must nimekiri, kellel on 

keelatud tegutsemine Euroopa Liidu territooriumil;
- toetada ambitsioonikat 20:20:20 kliimapaketti, mis seab 

eesmärgiks vähendada aastaks 2020 kasvuhoonegaase 
20%, tõsta energiatõhusust 20% ja tagada, et 20% 
energiavajadusest kaetaks taastuvenergiaga.

 

Fotod Euroopa Parlament

http://www.europarl.ee
http://www.europarl.europa.eu

