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Alates 1979. aastast valivad miljonid eurooplased iga viie aasta järel oma esindajad 
Euroopa Parlamenti. Kes on Euroopa Parlamendi liikmed, mida nad teevad Stras
bourgis ja Brüsselis ning milline on nende pädevus? Kuna Euroopa Parlamendi otsu
sed mõjutavad kõigi Euroopa kodanike igapäevaelu, püüabki see brošüür neile küsi
mustele vastata.

Euroopa Parlament on maailmas ainus riikidevaheline parlamentaarne assamblee ja ainus  
Euroopa Liidu institutsioon, mille valivad kodanikud otse. Euroopa Parlament esindab ELi  
27 liikmesriigi 500 miljonit elanikku. Parlamendivalimised toimuvad iga viie aasta järel.  
2009. aasta juuni valimised märkisid ühtlasi Euroopa Parlamendi esimeste otseste ja üldiste 
valimiste 30. aastapäeva. Juunis 2009 valiti parlamenti 736 liiget, kes koonduvad fraktsiooni-
desse, mis ei põhine rahvusel, vaid poliitilistel vaadetel. Pärast viimaseid valimisi on parla-
menti Lissaboni lepingu kohaselt juurde tulnud 18 parlamendiliiget ja kui Horvaatia saab 
2013. aastal ELi liikmeks, siis lisanduvad ka Horvaatia parlamendiliikmed.

Euroopa Parlamendi ametlik asukoht on Prantsusmaa ja Saksamaa piiril Strasbourgis, linnas, mis 
sümboliseerib Euroopa leppimist pärast kahte maailmasõda. Liikmesriikide otsusel toimub Stras-
bourgis igal aastal 12 Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärku. Parlamendiliikmed kogunevad 
ka parlamendikomisjonides Brüsselis, kus võidakse korraldada täiendavaid täiskogu osaistung- 
järke. Arutelud toimuvad kõigis ELi ametlikes keeltes, väljendades parlamendi toetust mitme- 
kesisele ja paljukultuursele liidule, mille juhtlause on „ühinenud mitmekesisuses”.
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Üha olulisem roll

Alates 1979. aastast on järjestikuste Euroopa lepingutega laiendatud Euroopa Parlamendi  
pädevust ELi eelarve kinnitamisel ja õigusaktide vastuvõtmisel. Lisaks on tõhustatud parlamendi- 
liikmete poliitilist kontrolli teiste ELi institutsioonide ja organite üle. 

1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni leping laiendab parlamendi eelarvepädevust, mis hõl-
mab nüüd kõiki ELi kulutusi, sealhulgas ühise põllumajanduspoliitika kulutusi, mille kohta varem 
sai viimase sõna öelda liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu. 

Parlamendi roll õigusloojana on märkimisväärselt suurenenud: nüüd on parlamendil peaaegu 
kõiki Euroopa Liidu pädevusvaldkondi puudutavate õigusaktide loomisel sama palju kaalu kui 
nõukogul. Varem võtsid parlamendiliikmed vastu peamiselt õigusakte, mille eesmärk oli lihtsus-
tada isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumist ELis või mis käsitlesid keskkonna- ja tar-
bijakaitset. Nüüd on parlamendiliikmete heakskiitu vaja ka selliste õigusaktide vastuvõtmiseks, 
mis puudutavad põllumajandust, kalandust, energiat, turismi, välispiiride kontrolli, politsei- ja 
õigusalast koostööd ning kodanikukaitset.

Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi esitavad liikmesriikide valitsused Euroopa Parlamendi 
valimistulemuste põhjal. Parlament peab seejärel kandidaadi hääletusel heaks kiitma. See- 
järel peab Euroopa Parlament hääletusel heaks kiitma kogu komisjoni koosseisu, sealhulgas liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi kandidatuuri. Kui 
parlamendiliikmed avaldavad komisjonile umbusaldust, peab komisjon tagasi astuma.

Kodanikud võivad saata parlamendile petitsiooni, et esitada kaebus Euroopa õiguse kohalda-
mise kohta. Parlamendiliikmed valivad ka Euroopa ombudsmani, kelle ülesanne on uurida kae-
busi haldusomavoli juhtumite kohta liidu institutsioonide ja organite tegevuses. Kui parlamendi-
liikmed leiavad, et Euroopa õigust on rikutud, võivad nad moodustada uurimiskomisjoni.

Euroopa põhiõiguste harta võtab ühes tekstis kokku kodanikuõigused ning poliitilised, majan-
duslikud ja sotsiaalsed õigused, mis enne harta vastuvõtmist sisaldusid erinevates siseriiklikes, 
Euroopa ja rahvusvahelistes õigusaktides. Kuna Lissaboni lepingu jõustumisega muutus põhi- 
õiguste harta siduvaks, saavad parlamendiliikmed nüüd ELis aset leidvate inimõiguste rikku-
miste korral hartale viidata.

Parlament mõjutab ka liidu välispoliitikat. Kõigi rahvusvaheliste lepingute ja ELi laienemise korral 
on vaja parlamendiliikmete heakskiitu. Kaubanduspoliitika ning arengukoostöö- ja humanitaar-
abipoliitika elluviimist käsitlevad otsused peavad vastu võtma parlament ja nõukogu ühiselt. 
Lisaks viib parlament korrapäraselt läbi inimõigusteteemalisi arutelusid ja lähetab vaatlejaid kõik-
jale üle maailma, et kontrollida, kas valimised on vabad ja erapooletud. 
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■	 Euroopa Parlament 
töötab Teie heaks

Noored, üliõpilased, töötajad ja pensionärid – kõiki 
meid puudutavad Euroopa õigusaktid, ehkki me ei pruu
gi sellest alati teadlikud olla. Tervislikumad toiduained 
meie laual, vabadus liikuda ja töötada kogu Euroopa 
Liidus, keskkonnakaitse – paljudes valdkondades on 
Euroopa valitud esindajate roll määrava tähtsusega. 
Euroopa õigusaktide peamine eesmärk on lihtsustada 
kodanike elu  Euroopa Liidus ning tagada kõigile võrd
sed võimalused, õigused ja kohustused.

Euroopa Parlament, nagu kõik teisedki parlamendid, arutab sea-
dusi ja võtab neid vastu. Tegutsemise algaastail avaldasid 
Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Komisjoni õigusloome-
alaste ettepanekute kohta arvamust ja lõpuks oli liikmesriikide 
valitsusi  esindav Euroopa Liidu Nõukogu see, kellel oli vastu-
võetavate õigusaktide kohta öelda viimane sõna. 

Aastate jooksul ja uute lepingutega olukord muutus: Euroopa 
Parlamendi roll ja volitused suurenesid märkimisväärselt, kuni 
temast sai liidu õigusaktide vastuvõtmisel enesestmõistetav 
osaleja. Praeguseks on enamiku juhtumite puhul Euroopa mää-
ruse või direktiivi vastuvõtmiseks vaja, et parlament ja nõukogu 
jõuaksid selle sisus kokkuleppele. Seda protsessi nimetatakse 
tavaliselt kaasotsustamismenetluseks. 
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Seega on Euroopa õigusakti kohaldamiseks kõigis liidu liikmes-
riikides vaja, et sellele kirjutaksid alla Euroopa Parlamendi presi-
dent ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. 

■	 Mobiiltelefoniga välismaal: 
madalamad mobiilsideteenuste tasud

2007. aastal jõustunud määrusega seati ülempiirid teises 
Euroopa Liidu riigis tehtud või vastuvõetud kõnede lisatasudele 
eesmärgiga neid järk-järgult vähendada. Parlamendiliikmed 
saavutasid muu hulgas selle, et alates 2011. aasta juulist ei 
tohi mobiilsideoperaatorite rändlustasud olla kõrgemad kui 
0,35 eurot/minut väljuvate ning 0,11 eurot/minut vastuvõe-
tud kõnede puhul (käibemaksuta). Alates 2009. aasta juulist 
võib tekstisõnumi saatmine teise liikmesriigi territooriumil 
maksta kuni 0,11 eurot. E-kirjade või fotode saatmise ning 
mobiiltelefoni või sülearvuti vahendusel interneti kasutamise 
tasudele on samuti kehtestatud kahanev ülemmäär, mis arvu-
tatakse vahetatud kilobaitide põhjal.

Euroopa Parlament on täievoliline seadusandja

Kaasotsustamismenetlust kohaldatakse suurema osa Euroopa 
õigusaktide suhtes. See puudutab eelkõige kaupade, teenuste, 
kapitali ja isikute vaba liikumist Euroopa ühisturu piires. Kõne-
alust menetlust kasutatakse ka selliste valdkondade puhul nagu 
keskkonnakaitse, tarbijate õigused ja transpordi turvalisus ning 
teadusuuringute, hariduse ja kultuuri toetusprogrammid ja  
rahvatervise edendamine.
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Pärast viimast asutamislepingute reformi sai kaasotsustamis-
menetlusest (mõne üksiku erandiga) seadusandlik tavamenetlus 
liidu õigusaktide vastuvõtmiseks. Seda menetlust kohaldatakse 
nüüd poliitikavaldkondade suhtes, mis varem olid üksnes nõu-
kogu pädevuses, nagu põllumajandus, kalandus, sisserände-
poliitika ning politsei- ja õigusalane koostöö. Samuti kasuta-
takse tavamenetlust nüüd valdkondades, mille puhul Euroopa 
Parlamendil oli varem üksnes vetoõigus (s.t õigus tekste tervi-
kuna vastu võtta või tagasi lükata), nagu ühtekuuluvuspoliitika ja 
regionaalarengupoliitika. Lisaks on seadusandlik tavamenetlus ka-
sutusel Lissaboni lepinguga ELi pädevusse antud valdkondade 
puhul, nagu spordi- ja noorsoopoliitika, kodanikukaitse, rahva-
tervisekaitse, energia, turism ja kosmosepoliitika.

Näiteid Euroopa Parlamendi 
õigusloometegevusest

Viimastel aastatel on Euroopa Parlamendi liikmed aidanud liht-
sustada diplomite ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamist liik-
mesriikide vahel: praegu on varasemast märksa hõlpsam tege-
leda oma kutsealaga mõnes teises ELi liikmesriigis. Samuti on 
parlamendiliikmed osalenud rangemate normide kehtestamisel 
toodete ohutuse ja märgistamise valdkonnas: kaupluses on 
nüüd lihtsam orienteeruda kogu Euroopast pärinevate arvukate 
toodete hulgas ning igaüks saab teha teadliku valiku, kas osta 
näiteks geenmuundatud organisme sisaldavaid või mittesisal-
davaid toiduaineid.

Samuti on Euroopa Parlament tugevdanud lennu- ja rongi- 
reisijate õigusi, unustamata eakaid ja piiratud liikumisvõimega 
inimesi, kes võivad nüüd nõuda abi. Mis oleks suveajal parem 
kui värskendav suplus meres või järves? Tänu parlamendile ran-
gemaks muudetud Euroopa normid tagavad kogu Euroopa vee- 
kogude puhtuse.
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Euroopa Parlamendi liikmed andsid suure panuse ka majan- 
dus- ja finantskriisi ületamisele suunatud meetmepaketi vastu-
võtmisse, millega suurendatakse rahandussüsteemi läbipaistvust 
ning parandatakse järelevalvet. Neid eesmärke silmas pidades 
saavutas parlament pangatöötajate preemiate kärpimise, riikide 
võlgade ja maksejõuetusega spekuleerivate finantstoodete kee-
lustamise ning Euroopa finantsjärelevalve põhjaliku reformi, 
mitte pelgalt pealiskaudsete muudatuste läbiviimise. Lisaks võit-
les parlament aktiivselt selliste majandusjuhtimise eeskirjade 
nimel, mis aitaksid riikide rahandust oluliselt parandada ja 
majanduskasvu taastada. 

Euroopa Liit on võtnud vastu esimese meetmepaketi kliima-
muutuse ülemaailmse mõju piiramiseks, vähendades autode, 
tööstuse ja elektrijaamade tekitatavaid kasvuhoonegaaside heit- 
koguseid. Parlament toetab seeläbi eesmärke, mis näevad ette 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 20% võrra, ener-
giatõhususe suurendamise 20% võrra ja taastuvate energia- 
allikate osakaalu suurendamise ELis 20%-ni aastaks 2020. 

■	 Parlamendiliikmed Teie teenistuses

Kas olete giid, kinnisvaramaakler või osutate muid teenu-
seid? Teenuste direktiiv võimaldab Teil välismaal lihtsamini 
töötada. Kuna kõnealune direktiiv oli alguses väga vastuolu-
line, ei oleks see tõenäoliselt reaalsuseks saanud ilma 
Euroopa Parlamendi välja töötatud kompromissita. Parla-
mendiliikmed suutsid leida õiglase tasakaalu riikide huvide 
ning teenuseosutajate ja tarbijate õiguste, aga ka töötajate ja 
tööandjate vajaduste vahel.
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Parlamendiliikmetel on algataja roll …

Kui parlament otsustab, et õigusakti ettepanek on halb ja seda 
ei ole võimalik parandada, on tal õigus kogu tekst tagasi lükata. 
Nii juhtus näiteks sadamateenuste liberaliseerimise direktiivi ja 
tarkvara patente käsitleva direktiiviga.

Lisaks on parlamendiliikmetel poliitilise algatuse õigus, mis  
võimaldab neil taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks õigusloo-
mega seotud ettepaneku. Parlamendiliikmed kutsuvad korra- 
päraselt komisjoni ja nõukogu üles olemasolevaid poliitikavald-
kondi edasi arendama ning uusi kavandama. Näiteks palus 
parlament komisjonil esitada õigusakti eelnõu, mis reguleeriks 
ja lihtsustaks rahvusvaheliste pärandusasjade lahendamist.

... nagu ka kodanikel

Lissaboni lepingu alusel võivad vähemalt miljon kodanikku nel-
jandikust liikmesriikidest kutsuda Euroopa Komisjoni üles esi-
tama ettepaneku küsimustes, mille kohta kodanike arvates on 
vaja vastu võtta ELi õigusakt.

Kas soovite, et Teie arvamust võetaks kuulda?

Nagu toodud näited tõestavad, on Euroopa õigusaktide peamine 
eesmärk lihtsustada kodanike elu Euroopa Liidus ning tagada kõi-
gile eurooplastele võrdsed võimalused, õigused ja kohustused. 
Õigusaktid võimaldavad ergutada kaupade ja teenuste vaheta-
mist, luues ettevõtjatele kõigis liikmesriikides võrdsed konkurent-
sitingimused. Valides iga viie aasta tagant Euroopa Parlamendi liik-
meid, osalevad kodanikud seega neid vahetult puudutavate 
otsuste tegemisel.



■	 Et kemikaalide kasutamine oleks ohutu

Kemikaalid on meie elu lahutamatu osa. Seadmata kahtluse 
alla nende vajalikkust, on palju küsitavam kemikaalide ohu-
tus tervisele ja keskkonnale. Seetõttu võttis Euroopa Liit 
vastu nn REACHi määruse, mille eesmärk on hinnata uuesti 
tuhandeid ringluses olevaid kemikaale, et kõrvaldada turult 
kõige ohtlikumad. Tänu parlamendiliikmete visadusele pöö-
rati tähelepanu uute vähem kahjulike ainete väljatöötami-
sele, piirates sealjuures maksimaalselt loomkatseid.

Täpsema ülevaate saamiseks vt „Kuidas sünnivad Euroopa õigusaktid?”, lk 41.
Täpsem teave Euroopa kodanikualgatuse kohta on järgmisel aadressil: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=et
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■	 Euroopa eelarve 
haldamine

Uued kiirteed, puhtamad rannad, ravimiuuringud, õpin
gud välismaal ja palju muudki – kõik me saame suuremal 
või vähemal määral osa Euroopa Liidu rahastatavast 
tegevusest. Kes otsustab, milliseid valdkondi ja projekte 
toetatakse Euroopa Liidu eelarvest? Seda teeb Euroopa 
Parlament koostöös liikmesriikide valitsustega. Alljärg
nevalt mõned näited tegevusest, mida toetavad Teie 
valitud parlamendiliikmed.

Igal aastal peavad Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Liidu 
Nõukoguga (mis esindab liikmesriikide valitsusi) Euroopa Komis-
joni esitatud ettepanekute alusel pikki kuid läbirääkimisi, et 
määrata kindlaks liidu järgmise aasta tulude ja kulude summad. 
Sel viisil koostatud eelarve, mille puhul peetakse kinni mitmeks 
aastaks kehtestatud ülemmääradest, on väga oluline, sest see 
määrab Euroopa Liidu toetuse iga tegevusvaldkonna jaoks, et 
tagada solidaarsus, jätkusuutlik majanduskasv ja sotsiaalne ühte-
kuuluvus. Parlamendil on ka õigus lükata eelarve tagasi ja nõuda uut 
projekti, kui ta on arvamusel, et parlamendi prioriteete ei ole  
piisavalt arvesse võetud. 

Viimase asutamislepingute reformiga laiendati parlamendi eel-
arvepädevust, mis hõlmab nüüd kõiki ELi kulutusi, sealhulgas 
ühise põllumajanduspoliitika kulutusi, mille kohta varem sai  
viimase sõna öelda nõukogu. Lihtsustati ka iga-aastase eelarve 
vastuvõtmise menetlust.
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Kuhu läheb ELi raha?

„ELi finantsraamistik 2007–2013”: 17. mai 2006. aasta institutsioo-
nidevahelises kokkuleppes esitatud arvud ümardatuna ja  
2004. aasta hindades.

EL kui ülemaailmne 
partner: välismeetmed, 

arengupoliitika, 
humanitaarabi 

49 miljardit eurot (6%)

Kodakondsus, vabadus, 
turvalisus ja õigus: kodanike 
õiguste kaitsmine, isikute  
vaba liikumine, politsei- 
ja õigusalane koostöö, 
terrorismivastane võitlus
11 miljardit eurot (1%)

Loodusvarade kaitse 
ja majandamine: 

põllumajandus, säästev 
areng ja keskkond  

371 miljardit eurot (43%)

Muud kulutused,  
sh haldus
51 miljardit eurot (6%)

Jätkusuutlik majanduskasv: 
piirkondlik majandusareng 
ning majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja 
tööhõivet soodustavad 
meetmed 
382 miljardit eurot (44%)



Jätkusuutliku majandusarengu edendamine …

Suur osa ELi eelarvest kulub majandusarengu suurendamiseks 
ja erinevuste vähendamiseks Euroopa eri piirkondade vahel:  
liikmesriike ühendavate kiirteede või raudteede ehitamine, abi 
väikeettevõtetele ning uurimis- ja tehnoloogiliste uuenduste 
projektid (näiteks taastuvenergia arendamiseks). 

Tähtis osa eelarvest kulub ühisele põllumajanduspoliitikale. Kuid 
ka muud valdkonnad muutuvad Euroopa Parlamendi toetusel 
üha olulisemaks, näiteks keskkonnakaitse ja piirkondlike loodus-
parkide rajamine, kaitsealuste liikide säilitamine, veeressursside 
majandamine, võitlus kliimamuutusega jne.

Osa liidu eelarvest kasutatakse ka selleks, et rahastada maailma 
majandusarengut ning anda humanitaarabi riikidele, mida on 
tabanud looduskatastroofid või muud kriisiolukorrad.

… ning kodanike huvi 

Epideemiatega, mis ei tunnista riigipiire, nagu aids või linnu- 
gripp, on tõhusam võidelda üheskoos. EL tegutseb parlamendi 
toel üha aktiivsemalt rahvatervise valdkonnas, rahastades palju-
sid uute ravimite väljatöötamisega seotud uurimisprojekte.

Lisaks on parlamendiliikmed viimastel aastatel kasutanud kõiki 
võimalusi selleks, et luua rohkem Euroopa kultuurilise mitmeke-
sisuse väärtustamisele suunatud programme, mille eesmärk on 
toetada kunstiteoste, filmikunsti, muusika, maalikunsti, fotograa-
fia ja teatri levikut.

Parlamendi tähelepanu keskmes on ka majandusolukord.  2006. 
aastal kiitis parlament heaks 500 miljoni euro suuruse aastaeel-
arvega Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loo-
mise, et aidata töötajaid, kes on kaotanud töö maailmamajan-
duse ümberstruktureerimise tõttu. 2009. aasta majanduskriisi 
ajal otsustasid parlamendiliikmed laiendada fondi kohaldamis-
ala ja leevendada sekkumiskriteeriume.  

13
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Investeering tulevikku

Euroopa Parlament aitas välja töötada ELi mitmeaastast finants- 
raamistikku, milles määrati kindlaks kulude ülemmäär iga  
Euroopa poliitikavaldkonna jaoks aastani 2013. Parlamendiliikmed  
pidid liikmesriikidega jõuliselt vaidlema, et saavutada lisaraha 
eraldamine kodanike jaoks olulistele projektidele. 

Parlament kaitses eelkõige noorte liikuvust edendavaid Euroopa 
programme, et noored omandaksid uusi kogemusi, õpiksid 
keeli ja tutvuksid teiste kultuuridega. Näiteks toetas parlament 
Erasmuse programmi, mis võimaldab igal aastal enam kui  
180 000 tudengil minna õppima välisülikooli. Samuti toetati 
Leonardo da Vinci programmi, mis edendab kutseõpet, võimal-
dades sooritada praktika ettevõtetes kõikjal Euroopas. Üldiselt 
peab parlament tähtsaks teadusuuringuid ja uuendustegevust.

Lissaboni lepingus on ette nähtud, et edaspidi võetakse mitme-
aastase finantsraamistiku kindlaksmääramiseks seadusandliku 
erimenetluse kohaselt vastu määrus ja selleks on vaja Euroopa 
Parlamendi nõusolekut.  
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■	 Kust tuleb ELi raha?

Euroopa Liidu eelarvet rahastatakse peamiselt liikmesriikide 
osamaksetest, mis arvutatakse vastavalt riigi jõukusele, aga 
ka kogu ELis kaupade ja teenuste eest tasutud käibemaksu 
osast ning kolmandatest riikidest imporditavatelt tööstus- ja 
põllumajandustoodetelt liidu välispiiril kogutavast tollimak- 
sust. Sel viisil saadud vahendeid nimetatakse liidu oma- 
vahenditeks. Tuleviku tarbeks võitleb Euroopa Parlament uue  
rahastamissüsteemi eest, mis looks otsesideme Euroopa 
Liidu ja Euroopa maksumaksjate vahel, suurendamata  
märkimisväärselt maksukoormust. 
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Hoolega kontrollitud kulud

Euroopa Parlament koos Euroopa Kontrollikojaga jälgib pidevalt 
eelarve tõhusat haldamist ja võitleb võimalike pettuste vastu.

Igal aastal peavad Euroopa Komisjon ja teised ELi institutsioonid 
parlamendile tõendama, et on nende käsutusse antud ELi raha  
õigesti kasutanud: seda nimetatakse eelarve täitmisele heaks- 
kiidu andmise menetluseks. Komisjon peab võtma arvesse parla- 
mendiliikmete soovitusi.

■	 Kas Euroopa on kulukas?

ELi iga-aastasesse eelarvesse, mis ulatub enam kui 120 mil-
jardi euroni, laekub vaid pisut üle 1% liidu sisemajanduse 
kogutoodangust ehk ligikaudu 240 eurot ühe elaniku kohta. 
Võrreldes siseriiklikeks maksudeks tasutavate summadega, 
on see väga väike raha, ent võimaldab samas rahastada 
kodanikele olulisi valdkondi. Euroopa Parlament läheb igale 
ELi kodanikule maksma ligikaudu 3 eurot aastas.

Täpsema ülevaate saamiseks vt „Kuidas võetakse vastu Euroopa Liidu 
aastaeelarve?”, lk 44.
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■	 Vabaduste ja 
demokraatia kaitsja

Ainsa otse valitud institutsioonina Euroopa Liidus võtab 
Euroopa Parlament väga tõsiselt oma rolli vabaduste ja 
demokraatia kaitsjana nii Euroopas kui ka kogu maa 
ilmas. Euroopa Parlamendi liikmete roll seisneb koda
nike esindamises Euroopa Liidu tasandil ning nende 
huvide kaitsmises Euroopa juhtide ja liidu institutsioo
nide ees. 

Lissaboni lepingus on sätestatud, et Euroopa Liit rajaneb sellistel 
väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraa-
tia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused 
ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, 
sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslik-
kus. Liidu eesmärk on edendada rahu, oma väärtusi ja rahvaste 
hüvangut.

Euroopa põhiõiguste harta, mille koostas 2000. aastal Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide esindajatest koosnev 
konvent, võtab ühes tekstis kokku kodanikuõigused ning poliitili-
sed, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, mis enne harta vastu-
võtmist sisaldusid erinevates siseriiklikes, Euroopa ja rah-
vusvahelistes õigusaktides. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist 
1. detsembril 2009 muutus harta juriidiliselt siduvaks, nagu 
Euroopa Parlament seda oli nõudnud. Siiski tehti selles küsimuses 
erand kolmele liikmesriigile: Poola, Tšehhi Vabariik ja 
Ühendkuningriik.

Olles seadnud inimväärikuse oma poliitilise tegevuse kesk-
messe, viitavad parlamendiliikmed hartale iga kord, kui on tege-
mist inimõiguste tõsiste rikkumistega Euroopa Liidus. 



Parlament on väga tähelepanelik sallivuse põhimõtte suhtes ja 
võitleb jõuliselt igasuguse diskrimineerimise vastu, põhinegu see 
sool, rassil, etnilisel või sotsiaalsel päritolul, keelel, usul, poliitilistel 
vaadetel, puudel, eal või seksuaalsel sättumusel. Seega võitleb 
parlament rassismi ja ksenofoobia vastu ning tuletab pidevalt 
meelde vajadust järgida naiste ja meeste võrdseid võimalusi käsit-
levaid Euroopa norme. Samuti kasutavad parlamendiliikmed kõiki 
võimalusi puudega inimeste õiguste tagamiseks ja laste õiguste 
kaitsmiseks.

■	 Võitlus naiste kuritarvitamise 
vastu selle kõigis vormides

Euroopa Parlament teeb kõik endast oleneva, et võidelda 
naiste vastu suunatud vägivallaga selle kõigis avaldumisvor-
mides, astub vastu seksuaalsele ärakasutamisele ja inimkau-
bandusele ning toetab naiste püüdlusi vaesusest välja- 
rabelemisel. Samuti annab parlament oma parima soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks ja aitas kaasa Euroopa Soo-
lise Võrdõiguslikkuse Instituudi loomisele, mille ülesanne on 
jälgida kõnealuses valdkonnas tehtavaid edusamme. Insti-
tuut asub Leedu pealinnas Vilniuses. Tõhus vahend naiste 
olukorra parandamiseks on ka täiskogul vastu võetud reso-
lutsioonid, mis annavad parlamendile võimaluse avaldada 
survet liikmesriikide valitsustele ja ELi institutsioonidele.

Vabaduste kaitsmine igas olukorras

2001. aasta septembris USAs, 2004. aasta märtsis Madridis ja 
2005. aasta juulis Londonis toimunud terrorirünnakud sundisid 
liikmesriike tõhustama koostööd terrorismivastases võitluses. 
Kuigi Euroopa Parlament toetab politsei- ja õigusalase koostöö 
koordineerimist, mis on ainus tõhus tagatis piiriüleste ohtude 
puhul, ei nõustu parlament sellega, et julgeolek saavutatakse 
kodanike õiguste hinnaga.
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Parlamendiliikmete arvates peab terrorismivastane võitlus toi-
muma kooskõlas kodanikuvabadustega, kui me ei taha seada 
ohtu väärtusi, millel põhineb Euroopa demokraatia. Selline on 
Euroopa Parlamendi järjekindel sõnum, olgu tegemist USAga 
sõlmitavate kokkulepetega lennureisijate isikuandmete edasta-
mise kohta, telefoniandmete säilitamisega operaatorite poolt 
või pangateabe vahetamisega. Samal ajal toetasid parlamendi- 
liikmed näiteks rahapesu direktiivi läbivaatamist, et see hõlmaks 
ka terrorismi rahastamist. Kõnealuste valdkondade õigusaktid 
võtavad nüüd kaasotsustamismenetluse teel ühiselt vastu  
parlament ja nõukogu.

Euroopa Parlamendil oli oluline roll ka Viinis asuva uue Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti loomisel, mis teostab järelevalvet õigus- 
te kohaldamise üle liikmesriikides. Samuti on parlament pidevas 
kontaktis Brüsselis asuva Euroopa Andmekaitseinspektoriga, 
kelle ülesanne on järelevalve isikuandmete ja eraelu puutuma-
tuse kaitsmise üle kogu Euroopa Liidus.

Kodanike petitsioonidele vastamine

Igal Euroopa Liidu kodanikul või liikmesriigi alalisel elanikul  
on õigus esitada Euroopa Parlamendile petitsioon küsimuses, 
mis kuulub Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse ja puudutab  
otseselt petitsiooni esitajat. 

Petitsioonide suur hulk annab tunnistust liikmesriikide raskustest 
Euroopa direktiivide kohaldamisel, eelkõige keskkonna, sotsiaal-
kindlustuse ning diplomite ja kutsekvalifikatsioonide tunnusta-
mise valdkonnas ning seoses ELi ühtse turu toimimisega. Parla-
ment annab oma panuse selliste probleemide lahendamisse.

Aadress, millele võite saata petitsioone: lk 56.
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■	 Silikoonproteesid: petitsioonidest 
tingitud rangemad õigusaktid

1998. aastal esitati Euroopa Parlamendile kaks petitsiooni, 
mis viitasid silikoonist rinnaimplantaatide negatiivsele mõju- 
le inimese tervisele ja nõudsid nende viivitamatut keelusta-
mist. Järgnenud arutelud parlamendis, vastu võetud resolut-
sioonid ning parlamendiliikmete tellitud uuring sundisid 
Euroopa Komisjoni muutma selgemaks ja rangemaks sätteid, 
mis käsitlevad patsientide teavitamist, järelevalvet ja jälgi-
mist. 2003. aastal jõustunud direktiiviga karmistati oluliselt 
Euroopa turule lubatavatele rinnaimplantaatidele esitata- 
vaid kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.

Kontroll Euroopa Komisjoni üle

Euroopa Komisjoni presidendiks ei ole võimalik saada ilma  
Euroopa Parlamendi nõusolekuta. Riigi- ja valitsusjuhid pakuvad  
Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste põhjal välja kandi-
daadi, kelle parlamendiliikmed peavad hääletusel heaks kiitma. 
Ka liikmesriikide valitsuste nimetatud volinikukandidaadid läbi-
vad Euroopa Parlamendis kuulamise, mille käigus hinnatakse 
nende pädevust. Sama kehtib komisjoni asepresidendina tegut-
seva liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kohta.

Parlamendiliikmed nimetavad komisjoni tervikuna ametisse 
usaldushääletuse alusel. Umbusaldushääletusega võivad nad 
kohustada komisjoni tervikuna tagasi astuma. Umbusaldusaval-
dust peetakse siiski viimaseks abinõuks ja seda ei ole seni ette 
tulnud. 1999. aastal astus enne oodatavat umbusaldushääletust 
tagasi Jacques Santeri juhitud komisjon.

Parlament jälgib hoolikalt Euroopa Komisjoni tegevust, uurides 
väga tähelepanelikult aruandeid ELi poliitika, õigusaktide ja eel-
arve kohta. Komisjoni volinikud peavad korrapäraselt esinema 
parlamendiliikmete ees parlamendikomisjonide koosolekutel 
või täiskogu istungil, et põhjendada ja selgitada kavandatavat 
poliitikat ja rakendusmeetmeid ning vastata parlamendiliikmete 
küsimustele. Igal täiskogu istungil peab komisjoni president osa-
lema infotunnis, mille jooksul esitavad parlamendiliikmed küsi-
musi päevakajalistel teemadel. 

VA
BA

D
U

ST
E 

JA
 D

EM
O

K
R

A
AT

IA
 K

A
IT

SJ
A



21

■	 Ja euro?

Parlamendiliikmed teostavad järelevalvet liidu ühisraha euro 
haldamise üle, paludes Euroopa Keskpanga (EKP) presidendil, 
eurorühma esimehel ning majandus- ja rahandusküsimuste  
volinikul selgitada oma poliitikat parlamendi majandus- ja 
rahanduskomisjoni ees. Lisaks saab EKP presidendi ja panga 
juhatuse teiste liikmete ametisse nimetamine toimuda ainult 
pärast parlamendiga konsulteerimist. Lissaboni lepingu koha-
selt on parlamendil edaspidi pädevus koos nõukoguga kehtes-
tada euroga seotud küsimusi reguleerivad meetmed. 
 
Paari viimase aasta jooksul on parlament eelkõige oma 
majandus- ja rahanduskomisjoni kaudu pidanud varasemast 
oluliselt rohkem arutelusid euroga seotud küsimustes pea-
miste otsuste tegijatega, et muuta rahandusalaste otsuste 
tegemine läbipaistvamaks. Euroopa Parlamendist on seega 
saanud üks väheseid foorumeid, mis tegutseb euroala juhti-
mise läbipaistvamaks muutmise nimel. Läbipaistvusele ja 
demokraatlikule legitiimsusele keskendumine iseloomustab 
ka parlamendi seisukohta majanduse juhtimist käsitleva uue 
rahvusvahelise kokkuleppe läbirääkimistel. 

Järelevalve nõukogu töö üle

Iga tippkohtumise (või Euroopa Ülemkogu kohtumise) alguses, 
kui liikmesriikide juhid võtavad vastu poliitilised üldsuunised, esi-
tab Euroopa Parlamendi president omapoolsed strateegilised 
soovitused. Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja (Lissaboni lepinguga loodud 
uued ametikohad) peavad korrapäraselt parlamendiliikmeid oma 
tegevusest teavitama.   

Liikmesriikide ministrid tegutsevad kordamööda nõukogu ees- 
istujana, kohtuvad korrapäraselt Euroopa Parlamendi fraktsioo-
nide esimeestega ning osalevad täiskogu osaistungjärkudel, et 
tutvustada oma tegevuskava, anda aru tulemustest ja pidada   
nõu parlamendiliikmetega. Sageli osaleb eesistuja ka parlamendi  
komisjonide koosolekutel. 
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Parlamendiliikmed võivad täiskogu istungil või kirjalikult esitada 
küsimusi ELi eesistujale mis tahes teemal, näiteks vajaduse kohta  
võtta meetmeid inimõiguste, demokraatia või õigusriigi põhi- 
mõtete rikkumiste heastamiseks.

■	 Euroopa ombudsman

Parlament valib Euroopa ombudsmani, kelle ülesanne on  
uurida kodanike ja ettevõtjate kaebusi ELi institutsioonide hal- 
dusomavoli kohta ning lahendada lahkarvamused. Euroopa 
Parlamendi liikmed määravad samuti kindlaks ombuds- 
mani ametijuhendi ja üldised tingimused, mis reguleerivad 
ombudsmani kohustuste täitmist. Ombudsman töötab 
Euroopa Parlamendi ruumides.

Tihe koostöö liikmesriikide parlamentidega

Euroopa Parlament osaleb Euroopa Liidu liikmesriikide parla-
mentidega suhete loomisel ja edendamisel. Parlamentidevahe-
lise koostöö peamine eesmärk on rõhutada demokraatlikku 
kontrolli ja vastutust Euroopa tasandil tehtavate otsuste eest. 
Parlamentidevaheline koostöö tagab suurema läbipaistvuse ja 
avatuse otsuste tegemisel. 

Lissaboni leping kaasab liikmesriikide parlamendid veelgi aktiiv-
semalt ELi otsustamisprotsessi, eelkõige õigusloome osas. 
Nimelt hakkavad liikmesriikide parlamendid Euroopa õigusloo-
meprotsessis täiel määral osalema, sest neil palutakse hinnata 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimist. Subsidiaarsuse põhimõte 
tähendab seda, et liit võtab meetmeid vaid siis, kui soovitavat 
tulemust ei ole võimalik saavutada riiklikul või kohalikul tasandil. 
Kui piisav arv liikmesriikide parlamente on arvamusel, et seadus-
eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, vaadatakse see üle 
ja kui otsustatakse menetlust jätkata, peavad Euroopa institut-
sioonid oma otsust põhjendama.

Lisaks osalevad liikmesriikide parlamendid aluslepingute läbi-
vaatamises ja neid teavitatakse liitu astumise avaldustest.

VA
BA

D
U

ST
E 

JA
 D

EM
O

K
R

A
AT

IA
 K

A
IT

SJ
A



23

■	 Euroopa Parlament ja 
Euroopa Liidu laienemine

Euroopa Liit ei saa võtta vastu uusi liikmesriike ilma 
Euroopa Parlamendi heakskiiduta. Parlamendiliikmed 
kontrollivad, kas kandidaatriigid täidavad aluslepingu
tes sätestatud poliitilisi ja majanduslikke tingimusi, ning 
pööravad erilist tähelepanu inimõigustele. 

Iga Euroopa riik, kes austab ELi väärtusi ning võtab endale 
kohustuse neid edendada, võib esitada liidu liikmeks astumise 
avalduse. Avaldus esitatakse nõukogule, kes teeb pärast komis-
joniga konsulteerimist ja Euroopa Parlamendilt nõusoleku  
saamist ühehäälselt otsuse.  

Kui nõukogu ja komisjon peavad kandidaatriikidega läbirääki-
misi ja määravad kindlaks ühinemiskuupäevad, siis Euroopa Par-
lamendi liikmed tegelevad protsessi järelevalvega kuni ühine-
mise päevani, veendumaks, et kõik aluslepingutes kehtestatud 
ühinemistingimused on täidetud.

Iga Euroopa Liiduga ühinemist taotlev riik peab täitma nn 
Kopenhaageni kriteeriumid, mis on nime saanud Taani pealinna 
järgi, kus riigi- ja valitsusjuhid määrasid 1993. aastal ühinemis- 
tingimused kindlaks (neid tingimusi on hiljem karmistatud).  

Kandidaatriik peab ELiga ühinemiseks vastama kolmele 
kriteeriumile: 

– poliitiline kriteerium: demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid, 

inimõigusi, vähemuste austamist ja kaitset tagavate stabiil- 

sete institutsioonide olemasolu; 
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– majanduslik kriteerium: elujõulise turumajanduse olemasolu  

ning suutlikkus tulla toime turujõudude ja konkurentsi- 

survega; 

– ühenduse õigustiku kriteerium: suutlikkus võtta enda kanda 

ühinemisest tulenevad kohustused, sealhulgas täita poliiti-

lise ning majandus- ja rahaliidu eesmärke. 

Euroopa Parlament on ühtlasi kutsunud üles võtma arvesse nii 
kandidaatriikide ettevalmistatust kui ka liidu suutlikkust uusi liik-
meid vastu võtta. Viimastel aastatel on parlamendiliikmed kordu-
valt ELi laienemist arutanud. Nad andsid heakskiidu läbirääkimiste 
alustamiseks Türgi ja Horvaatiaga ning toetasid endise Jugoslaa-
via Makedoonia vabariigi, Montenegro ja Islandi kandidatuuri.

■	 EL: kuuest liikmest 28ni

Jaanuar 1958 Belgia, Itaalia, Luksemburg, Lääne-
Saksamaa, Madalmaad ja Prantsusmaa 

Jaanuar 1973 Iirimaa, Taani ja Ühendkuningriik 
Jaanuar 1981 Kreeka
Jaanuar 1986 Hispaania ja Portugal

November 1990 Saksamaa taasühinemine, endise Saksa 
Demokraatliku Vabariigi integreerimine

Jaanuar 1995 Austria, Rootsi ja Soome
Mai 2004 Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, 

Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik  
ja Ungari

Jaanuar 2007 Bulgaaria ja Rumeenia
Juuli 2013 Horvaatia kavandatav ühinemine

Vabatahtlik väljaastumine liidust

Lissaboni leping võimaldab liikmesriikidel soovi korral liidust 
välja astuda. Väljaastumise kord otsustatakse liikmesriikide valit-
suste vahelise lepinguga, mis tuleb eelnevalt esitada nõusoleku 
saamiseks Euroopa Parlamendile. Liidust välja astunud riigil  
säilib võimalus uuesti Euroopa Liitu astuda, kui ta läbib veel kord 
ühinemismenetluse.
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■	 Euroopa Parlament 
maailmas

Euroopa Parlamendi heakskiit on nõutav enamiku ELi 
rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimisel ning parlament 
osaleb ELi arengu ja humanitaarabipoliitika kujundami
sel. Parlamendiliikmed panevad üha rohkem maksma 
oma mõju Euroopa välispoliitikas ja on tihedates suhe
tes kogu maailma seadusandjatega. Euroopa Parla
mendi istungisaal on oluline tribüün maailma liidritele 
ja teistele väljapaistvatele isikutele. 

Suhetes maailmaga edendab liit oma väärtusi ja huve ning  
aitab kaitsta oma kodanikke. Liidu eesmärgid on rahu, julgeolek,  
planeedi säästev areng, solidaarsus, vaba ja õiglane kaubandus, 
võitlus vaesusega ja inimõiguste kaitsmine ning rahvusvahelise 
õiguse range järgimine ja arendamine.
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Euroopa Parlamendi nõusolekuta ei sünni 
rahvusvahelisi kokkuleppeid

Parlamendiliikmete nõusolek on vajalik enamiku Euroopa Liidu 
sõlmitavate rahvusvaheliste kokkulepete puhul. Näiteks lükkas 
parlament inimõiguste kaitsmise kaalutlusel tagasi rea finants-
protokolle kolmandate riikidega. 

Muu hulgas on komisjon kohustatud teavitama parlamenti Maa-
ilma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tasandil peetavate mit-
mepoolsete kaubandusläbirääkimiste või kolmandate riikidega 
peetavate kahepoolsete läbirääkimiste kulgemisest. Parlamen-
diliikmed esitavad läbirääkimisteks soovitusi ja kasutavad oma 
mõjujõudu läbirääkimiste tulemuste heakskiitmisel. Lissaboni 
lepingu kohaselt võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu edas-
pidi koos vastu ühise kaubanduspoliitika elluviimist käsitlevad 
õigusaktid.

Oluline roll arengu ja humanitaarabipoliitikas

Lissaboni lepingu kohaselt otsustavad arengumaades arengu-
poliitika teostamiseks ning kolmandate riikidega tehtava majan-
dus-, finants- ja tehnilise koostöö jaoks vajalikud meetmed 
Euroopa Parlament ja nõukogu kaasotsustamismenetluse teel. 
Arengupoliitika põhieesmärk on vaesuse vähendamine ning 
hea valitsemistava, demokraatia ja inimõiguste edendamine. 

Parlamendiliikmetel on nüüd võimalus osaleda õigusloojatena 
liidu humanitaarabipoliitikas, mille eesmärk on toetada, aidata ja  
kaitsta kolmandate riikide elanikke, keda on tabanud loodus- 
katastroofid või inimtegevuse tagajärjel toimunud õnnetused.
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■	 Euroopa vabatahtlike 
humanitaarabikorpuse loomine

Euroopa Parlamendil ja nõukogul on palutud määrata  
kindlaks kavandatava Euroopa vabatahtlike humanitaarabi-
korpuse töökord, et luua raamistik Euroopa noorte ühiseks 
osalemiseks liidu humanitaarabioperatsioonides.

Parlamendiliikmed jälgivad  
hoolikalt ELi välispoliitikat

Oluliste välispoliitiliste otsuste puhul konsulteerib nõukogu par-
lamendiga. Parlamendiliikmed võivad nõukogu poliitika kaht-
luse alla seada ja esitada omapoolseid soovitusi. Liidu välisas-
jade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja annab korrapäraselt täis- 
kogule aru ELi tegevusest maailmas. 

Euroopa Parlamendil on õigus teostada igakülgset järelevalvet 
Lissaboni lepinguga loodud uue Euroopa välisteenistuse üle. 
Selle diplomaatilise teenistuse eesmärk on tagada liidu välispo-
liitika järjepidevus nii poliitilisest, majanduslikust kui ka sõjalisest  
seisukohast. 

Lisaks teevad parlamendiliikmed pidevalt jõupingutusi poliiti-
liste, majanduslike ja kultuurisidemete loomiseks parlamenti-
dega kogu maailmas. Näiteks osalevad parlamendiliikmed Aaf-
rika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna ning ELi (AKV-EL) 
parlamentaarse ühisassamblee, Vahemere Liidu parlamentaarse 
assamblee, kus on esindatud Palestiina omavalitsus ja Iisrael, 
Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee 
(EuroLat) ning ELi idanaabruse parlamentaarse assamblee (Euro-
nest) töös.  



Euroopa Parlament võtab  
vastu juhte kogu maailmast

Euroopa Parlament kutsub korrapäraselt täiskogu ette esinema 
riigijuhte, peaministreid ja teisi väljapaistvaid isikuid kogu maail-
mast. Viimaste aastate jooksul on parlamendi ees sõna võtnud 
näiteks Jordaania kuningas Abdullah II, Palestiina omavalitsuse 
president Mahmoud Abbas, Ukraina endine president Viktor 
Juštšenko, Libeeria president Ellen Johnson Sirleaf, Afganistani 
president Hamid Karzai, Boliivia president Evo Morales, Filipii-
nide president Gloria Macapagal-Arroyo, Gruusia president Mih-
heil Saakašvili, Iisraeli peaminister Yitzhak Rabin ja ÜRO peasek-
retär Ban Ki-moon. 

EU
RO

O
PA

 P
A

RL
A

M
EN

T 
M

A
A

IL
M

A
S

28



■	 Inimõigused 
esmajärjekorras

Euroopa Parlament tegutseb nii Euroopas kui ka mujal 
maailmas inimõiguste, vabaduste ja demokraatia kaits
jana. Parlament lähetab vaatlejaid kõikjale üle maailma, 
et kontrollida valimiste nõuetekohast kulgemist. Parla
mendiliikmed jälgivad, et ELi ja kolmandate riikide 
vahel sõlmitavates majandus ja kaubanduskokkulepe
tes peetaks kinni inimõigustest, ning annavad igal aas
tal Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest võitlejatele.

Euroopa Parlament jälgib, et inimõigustega seotud küsimused 
oleksid Euroopa oluliste tegevusvaldkondade esireas, ning teeb 
algatusi sellistes valdkondades nagu piinamise tõkestamine, 
vähemuste kaitse, konfliktide vältimine, naiste ja laste õiguste 
edendamine ning inimõigusaktivistide kaitse. 

Lisaks toetab parlament aktiivselt selliste rahvusvaheliste 
kohtu te loomist ja tööd nagu Rahvusvaheline Kriminaalkohus 
või sõjakurjategijate üle kohtumõistmiseks loodud endise 
Jugoslaavia ja Rwanda kriminaaltribunalid.
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Inimõiguste rikkumiste hukkamõistmine

Igal täiskogu istungil Strasbourgis vaatavad Euroopa Parlamendi 
liikmed läbi inimõiguste olukorra maailma eri piirkondades ja 
parlament võtab korrapäraselt vastu resolutsioone, milles kut-
sub Euroopa institutsioone või valitsusi üles võtma viivitamata 
meetmeid põhiõiguste rikkumiste lõpetamiseks.

Igal aastal avaldab Euroopa Parlament aruande inimõiguste olu-
korrast maailmas ning juhib oma hukkamõistuga ELi ja maailma 
tähelepanu kõige tõsisematele juhtumitele. Neis aruannetes on 
parlament mõistnud hukka näiteks genotsiidi Dārfūris, vaba-
duste rikkumised Hiinas ja Tšetšeenias toimepandud kuriteod.

■	 Euroopa Parlament on kindlalt 
surmanuhtluse vastu

Euroopa Parlament mõistab järjekindlalt hukka surmanuht-
luse mis tahes juhtumite puhul ja igas olukorras. Parlamendi-
liikmed on korduvalt nõudnud surmanuhtluse ülemaailmse 
ja tingimusteta moratooriumi kehtestamist ÜRO resolut-
siooniga. Sellega soovib parlament väärtustada elu ja 
inimväärikust.

IN
IM

Õ
IG

U
SE

D
 E

SM
A

JÄ
R

JE
KO

RR
A

S



31

Demokraatlike valimiste tagamine

Euroopa Parlamendi liikmete delegatsioonid käivad korra- 
päraselt valimisvaatlusmissioonidel kolmandates riikides, kus 
nad jälgivad valimiste kulgemist ning juhivad ametivõimude ja 
rahvusvahelise üldsuse tähelepanu võimalikele kodanikuõiguste 
rikkumistele. Näiteks on Euroopa Parlamendi liikmed osalenud  
valimisvaatlusmissioonidel Kongo Demokraatlikus Vabariigis,  
Libeerias, Palestiina aladel ja Ukrainas.

Inimõigused rahvusvahelistes lepingutes

Euroopa Parlamendil on õigus keelduda oluliste lepingute sõl-
mimisest kolmandate riikidega, kui ta täheldab inimõiguste ja 
demokraatlike põhimõtete rikkumist. Samuti nõuab parlament 
ranget kinnipidamist rahvusvahelistes lepingutes sisalduvatest 
inimõigusi puudutavatest sätetest, mille mittejärgimine võib 
äärmuslikel juhtudel viia lepingute tühistamiseni.
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Varjupaigapoliitika ja võitlus inimkaubanduse 
vastu

Lissaboni lepingus kutsutakse ELi üles kujundama ühist varju- 
paigapoliitikat, mille eesmärk on anda asjakohane staatus  
poliitpõgenikele ning kehtestada kaitse andmise ja äravõtmise  
ühised menetlused ja varjupaigataotlejate vastuvõtutingimusi 
puudutavad normid.

Muu hulgas näeb liidu ühine sisserändepoliitika ette liikmesriiki-
des seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike võrdse 
kohtlemise. Euroopa Parlament osaleb nüüdsest ka inimkauban-
duse, eelkõige naiste ja lastega kauplemise vastaste meetmete 
vastuvõtmises.

Sahharovi mõttevabaduse auhind

Vene teadlase ja teisitimõtleja Andrei Sahharovi järgi nime saa-
nud, mõttevabaduse eest antava Sahharovi auhinna eesmärk 
on avaldada tunnustust inimestele või organisatsioonidele, kes 
kaitsevad inimõigusi, demokraatiat ja sõnavabadust ning võitle-
vad sallimatuse ja rõhumise vastu kogu maailmas. 

1988. aastal loodud auhind antakse üle Strasbourgis toimuval 
täiskogu pidulikul istungil. Kui parlamendi ajakava võimaldab, 
toimub see igal aastal 10. detsembri paiku, sest just sel päeval 
1948. aastal kirjutati alla ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonile. 

Sahharovi auhinna laureaatide hulgas on näiteks Nelson Man-
dela (Lõuna-Aafrika Vabariik), Alexander Dubček (Tšehho- 
slovakkia), Las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina), Aung San 
Suu Kyi (Birma/Myanmar), Ibrahim Rugova (Kosovo), ÜRO ja selle 
endine peasekretär Kofi Annan ning Hu Jia (Hiina), Venemaal 
inimõigusi kaitsev organisatsioon Memorial ja araabia kevade 
esindajad.
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■	 Euroopa Parlamendi 
masinavärk

Euroopa Parlamendi elu ja töörütmi reguleerib eri värvi 
nädalateks jaotatud kalender. Roosa, punane, sinine, 
türkiissinine – iga värv vastab parlamendi tegevuse 
kindlale etapile. Selleks et töö kulgeks tõrgeteta, on 
vaja organiseerimist ja haldustuge. 

Parlamendikomisjonide roosad nädalad

Euroopa Parlamendil on 20 alalist komisjoni, millest igaüks kes-
kendub konkreetsele valdkonnale: keskkond, transport, tööstus, 
eelarve jne. Parlamendikomisjonid, milles on esindatud erine-
vad poliitilised vaated ja mis koosnevad eri arvust parlamendi-
liikmetest, tegelevad täiskogu istungite ettevalmistamisega. 

Komisjonide koosolekutel toimuvad raportite esimesed aru- 
telud ja hääletused. Raportid väljendavad Euroopa Parlamendi liik- 
mete arvamust õigusaktide ettepanekute või ELi järgmise aasta  
eelarve projekti kohta. Lisaks koostavad parlamendiliikmed  
algatusraporteid, milles nad soovitavad Euroopa Komisjonil või  
liikmesriikide valitsustel teatavas valdkonnas tegutseda.
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■	 Erikomisjonid ja uurimiskomisjonid

Vajaduse korral võib parlament luua eri- või uurimiskomis-
jone. 1996. aastal loodi uurimiskomisjon, mille ülesanne oli 
hinnata Euroopa Komisjoni ja valitsuste tegevust seoses hul-
lulehmatõve epideemiaga. 2003. aastal pärast naftatankeri 
Prestige õnnetust moodustasid parlamendiliikmed mere-
ohutuse tugevdamist uuriva komisjoni. 2006. aastal tegutses 
Euroopa Parlamendis komisjon, mis uuris LKA tegevust 
Euroopas pärast ajakirjanduses avaldatud artikleid, mille 
kohaselt USA salateenistused kasutasid Euroopa riike võima-
like terroristide transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidami-
seks. 2007. aastal moodustati ajutine komisjon, et uurida ELi 
tegutsemisvõimalusi seoses kliimamuutusega. 2009. aastal 
loodi erikomisjon, mis pakub välja meetmeid finants- 
turgude korrastamiseks ja stabiliseerimiseks pärast kogu 
maailma tabanud finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi. 

Täiskogu istungi punased nädalad

Täiskogu istung on parlamendi elu kõige olulisem aeg: istungiks 
kogunevad kõik Euroopa Parlamendi liikmed Strasbourgi istun-
gisaali ja lühemateks täiendavateks istungiteks Brüsselisse. 
Komisjonides vastuvõetud raporteid arutatakse istungil uuesti, 
neid muudetakse ning need pannakse hääletusele. Seega pee-
geldavad raportid Euroopa Parlamendi ametlikku seisukohta.

Lisaks raportitele võtavad Euroopa Parlamendi liikmed vastu 
resolutsioone või küsitlevad Euroopa Komisjoni ja nõukogu 
esindajaid päevakohastel teemadel. Täiskogu istungeid külasta-
vad ka riigipead, valitsusjuhid ja väljapaistvad isikud kogu 
maailmast.
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Fraktsioonide sinised nädalad

Euroopa Parlamendi liikmed 
ei moodusta fraktsioone 
mitte rahvuse, vaid ühiste 
poliitiliste vaadete alusel. 
Fraktsiooni moodustamiseks 
on vaja minimaalset arvu eri 
liikmesriikidest pärit parla-
mendiliikmeid. Parlamendi-
liikmed, kes ei kuulu ühegi 
fraktsiooni koosseisu, moo-
dustavad fraktsioonilise kuu-
luvuseta parlamendiliikmete 
rühma. 

Fraktsioonide nädalate ajal, mis tavaliselt eelnevad täiskogu  
istungitele, võtab iga fraktsioon istungi iga päevakorrapunkti 
kohta seisukoha, mida kaitstakse täiskogu ees. 

Türkiissinised nädalad: parlamendiliikmed  
oma valimisringkonnas või lähetusel

Mõned nädalad aastas on mõeldud selleks, et Euroopa Parla-
mendi liikmed võiksid minna oma päritoluriiki valijatega 
kohtuma või suunduda lähetusele teistesse maailma piir- 
kondadesse.  

■	 Mis keelt Te räägite?

Täiskogu istungiteks ja koosolekuteks, mille käigus parla-
mendiliikmed võivad sõna võtta ükskõik millises ELi ametli-
kus keeles, on Euroopa Parlamendi käsutuses mitmekeelsed 
teenistused. Sünkroontõlgid vahendavad kõik sõnavõtud 
teistesse keeltesse. Tänu tõlkijatele tõlgitakse ka parlamendi 
töödokumendid kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keel-
tesse. Keeleline paljusus peegeldab ja väärtustab Euroopa 
Liidu kultuurilist mitmekesisust ning teeb parlamendiliik-
mete töö kodanikele kättesaadavaks.
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Kes teeb mida Euroopa Parlamendis?

Euroopa Parlamendi presidendil, kelle Euroopa Parlamendi liik-
med valivad kaheks ja pooleks aastaks, on võtmeroll: ta juhib 
institutsiooni tegevust, juhatab täiskogu istungeid ning kirjutab 
koos nõukoguga alla vastuvõetud eelarvele ja õigusaktidele. 
President on parlamendi esindaja rahvusvahelistes suhetes ja  
suhetes teiste ELi institutsioonidega. Parlament nimetab ka  
14 asepresidenti, kellest igaühel on oma pädevusvaldkond. 

Esimeeste konverents koondab parlamendi presidendi ümber 
kõigi fraktsioonide esimehed. Konverents organiseerib ja kavan-
dab parlamendi tööd, koostades näiteks täiskogu istungite aja-
kava ja päevakorrad ning määrates kindlaks komisjonide ja dele-
gatsioonide koosseisu.

Juhatus on organ, mis tegeleb parlamendi haldus-, personali- ja 
organisatsiooniliste küsimustega. Juhatus koosneb Euroopa Par-
lamendi presidendist, asepresidentidest ja parlamendiliikmete 
valitud kvestoritest. Juhatuse pädevuses on ka parlamendi 
eelarve.

Komisjonide esimeeste konverents on parlamendi poliitiline 
organ, mis koosneb kõikide parlamendikomisjonide esimees-
test. See organ jälgib komisjonides tehtavat tööd ja tagab 
komisjonidevahelise koostöö ning nende seadusandliku ja muu 
kui seadusandliku tegevuse kooskõlastamise.

Parlamendiliikmete ja parlamendi teenistuses on suur haldus-
aparaat. Parlamendi peasekretariaadi ülesanne on aidata parla-
mendiliikmetel nende ülesandeid täita. Kokku töötab parla-
mendi sekretariaadis Brüsselis, Luxembourgis, Strasbourgis ning 
liikmesriikides asuvates infobüroodes ligi 6400 inimest, kellest 
viiendik on tõlkijad ja tõlgid. Kui lisada eelnimetatuile ka 900 
fraktsioonide ametnikku ja 1600 parlamendiliikmete assistenti, 
saame kogu Euroopa Parlamendi masinavärgi suuruseks roh-
kem kui 8000 töötajat.
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■	 Euroopa Parlament 
Teie lähedal

Euroopa Parlamendi töökohad on Brüssel, Luxembourg 
ja Strasbourg, kuid parlamendi tööd saab jälgida ka 
kodust lahkumata. Mugavalt arvuti ees istudes on Teil 
võimalik jälgida täiskogu istungit, uurida dokumente ja 
pressiteateid või esitada internetis küsimusi Euroopat 
puudutavatel teemadel. Lisaks asub iga liikmesriigi pea
linnas Euroopa Parlamendi infobüroo. 

Veebileht on aken parlamenti

Veebilehelt www.europarl.europa.eu võib igaüks leida oma 
emakeeles suure hulga huvitavat ja teda puudutavat teavet. Kui 
soovite infot parlamendi viimaste tööde kohta, tahate jälgida 
otseülekandes komisjonide ja täiskogu arutelusid ja hääletusi, 
õppida paremini tundma Euroopa Parlamendi liikmeid ning 
nende rolli, esitada petitsiooni või saada teavet institutsiooni 
toimimise kohta – siis annab veebileht nendele küsimustele 
vastused.
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Et teavitada avalikkust oma tegevusest ja muuta see mõisteta- 
vaks, pakub parlament võimalust tutvuda on-line-registri abil 
mitmesuguste dokumentidega. Kättesaadavad on ka parla-
mendi arhiivid.

EuroparlTV: Euroopa Parlamendi veebitelevisioon

Aadressil www.europarltv.eu saab jälgida Euroopa uudiseid 
ning parlamendiliikmete tegevust, tutvuda Euroopa Parlamendi 
telgitagustega ning vaadata otseülekandeid parlamendi iga-
päevatööst. Euroopa Parlamendi veebitelevisioonil on neli kana-
lit, mis on mõeldud eri vaatajarühmadele kooliealistest noortest 
erialaspetsialistideni, samuti kõigile Euroopa poliitikast 
huvitatutele.

Teil on küsimus?
Kasutage parlamendi elektroonilist kirjakasti

Kuigi veebileht on väga ülevaatlik, on mõnikord Euroopa Liidu 
labürindis keeruline orienteeruda. Euroopa Parlamendil on ole-
mas elektrooniline kirjakast, kuhu igaüks võib saata küsimusi, 
teabenõudeid või ettepanekuid Euroopa Liidu tegevusvaldkon-
dade kohta. Igal aastal vastab parlament sel viisil kümnetele 
tuhandetele kodanike kirjadele.

Ajakirjanike teavitamine

Meedia on oluline vahend, mis aitab tuua parlamendi kodani-
kele lähemale. Euroopa Parlamendi pressiteenistus teavitab aja-
kirjanikke parlamendi aktuaalsete arutelude ja hääletuste tule-
mustest. Kõnealune teave on avalikkusele reaalajas kättesaadav 
mitmekeelsel veebilehel. Ajakirjanikud saavad kasutada ka logis-
tilist ja tehnilist tuge ning audiovisuaalset materjali (fotod, 
videod, audioarhiivid jne). Lisaks korraldab pressiteenistus  
pressikonverentse ja seminare Euroopa Liidu päevakajalistel 
teemadel.
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Parlamendi külastamine

Te leidsite internetist palju teavet, kuid tahaksite siiski oma sil-
maga näha, kuidas Euroopa Parlament töötab ja mida ta Teie 
heaks teeb? Nagu ligikaudu 300 000 inimesel igal aastal, on ka 
Teil võimalik külastada grupiga või individuaalselt parlamendi 
töökohti Strasbourgis, Brüsselis või Luxembourgis, et jälgida täis-
kogu istungeid ja kohtuda parlamendiliikmetega. Piisab, kui 
võtate ühendust külastuste ja seminaride üksusega, mis korral-
dab giididega külastusi kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, 
et pakkuda ülevaadet parlamendi tegevusest ja rollist ning  
vastata Teie küsimustele.

Euroopa päeval, 9. mail, võivad kõik huvilised avatud uste päeva 
raames külastada parlamendi istungisaale Strasbourgis ja Brüs-
selis. Igal aastal kasutab sel päeval Euroopa Parlamendi töökoh-
tade külastamise ja tegevusega tutvumise võimalust ligikaudu 
40 000 inimest.

Alates 2011. aasta oktoobrist tegutseb uus külastuskeskus 
Parlamentarium, mis on avatud seitse päeva nädalas ja kus 
saab tasuta vaadata interaktiivset näitust Euroopa Parlamendi 
ajaloost, tööst ja tema otsuste  mõjust igapäevaelule. Eri meedia- 
vahendeid kombineerivas rollimängus osaledes saavad noored 
külastajad olla ühe päeva jooksul parlamendiliikmete rollis. 
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Infobürood kodanike teenistuses

Euroopa Parlamendi infobürood asuvad kõigis Euroopa Liidu 
pealinnades ja mõnede liikmesriikide piirkonnakeskustes. Info-
bürood on mõeldud kodanike ja neid esindava institutsiooni 
vahetute kontaktide lihtsustamiseks.

Infobürood viivad läbi teabekampaaniaid Euroopa Liitu puudu-
tavatel teemadel ning korraldavad seminare ja konverentse, eel-
kõige tudengitele, arvamusliidritele ja ajakirjanikele. 

Samuti viivad infobürood läbi piirkondlikke foorumeid, kus 
Euroopa Parlamendi liikmed, kohalike omavalitsuste esindajad, 
kodanikud ning erinevate ühiskonnarühmade ja elualade esin-
dajad arutavad piirkonna jaoks olulisi küsimusi. Lisaks korralda-
vad infobürood kohtumisi parlamendiliikmete ning riikliku või 
kohaliku tasandi esindajate, ajakirjanike ja avalikkuse vahel. 

Võtke parlamendiliikmetega ühendust

Parlament – need on ennekõike parlamendiliikmed, kes on saa-
nud kodanikelt Euroopa Parlamendi valimistel mandaadi. 
Euroopa Parlamendi liikmed hääletavad õigusaktide üle ja võta-
vad vastu poliitilisi algatusi, mis mõjutavad meie igapäevaelu ja 
määravad Euroopa ühise lähenemisviisi olulistele rahvusvahelis-
tele küsimustele.

Euroopa Parlamendi kõigi liikmete nimed, aadressid, telefoni-
numbrid ja e-posti aadressid on kättesaadavad veebilehe rubrii-
gis „Parlamendiliikmed”. Samast leiate ka iga parlamendiliikme 
elulookirjelduse, valimisringkonna ja poliitilise kuuluvuse ning 
saate tutvuda tema ülesannete ja tööga parlamendis.

Kontaktandmed on toodud lk 56–59.
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■	 Kuidas sünnivad 
Euroopa õigusaktid?

Kaasotsustamismenetlusest, mis muudab Euroopa Parlamendi õigusloomes nõukoguga  
võrdseks partneriks, on saanud seadusandlik tavamenetlus Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõt-
miseks. Üldiselt teeb nõukogu otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega, sealhulgas valdkonda-
des, mille puhul enne Lissaboni lepingu jõustumist oli nõutav ühehäälne otsus.

Lisaks valdkondadele, mille suhtes kohaldati ka varem kõnealust menetlust – nagu keskkond, 
transport, tarbijakaitse ning kaupade ja töötajate vaba liikumine –, kasutatakse kaasotsustamis-
menetlust nüüd veel ligikaudu 50 valdkonna puhul, mis teeb selliste valdkondade kogu- 
arvuks 86. Seda menetlust kohaldatakse nüüd ka poliitikavaldkondade suhtes, mis varem olid 
peaaegu täielikult nõukogu pädevuses, nagu põllumajandus, kalandus ning justiits- ja sise- 
küsimused, aga ka liidu uute tegevusvaldkondade suhtes, nagu turism, noored ja sport. 

Seadusandlik tavamenetlus koosneb kolmest etapist ja üldjoontes toimub see järgmiselt. 

Euroopa Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule õigusakti ettepaneku. 

Esimesel lugemisel (esimene etapp, kus analüüsitakse komisjoni ettepanekut) võib parlament 
teha muudatusettepanekuid (muudatusi). Kui parlament muudatusettepanekuid ei tee ja nõu-
kogu kiidab komisjoni ettepaneku samuti heaks, võetakse õigusakti ettepanek vastu. Sama juh-
tub ka siis, kui nõukogu kiidab parlamendi muudatused heaks. Seejärel võib uus õigusakt jõus-
tuda. Kui nõukogu ei kiida heaks kõiki parlamendiliikmete muudatusettepanekuid, esitab ta 
parlamendile alternatiivse ettepaneku – liikmesriikide seisukoha esimesel lugemisel. 

Seejärel algab teine lugemine. Õigusloomemenetlus lõpeb, kui parlamendiliikmed kiidavad 
nõukogu seisukoha heaks, lükkavad selle tagasi või kui nad ei avalda arvamust kolme kuu jook-
sul. Kui parlamendiliikmed teevad nõukogu seisukoha osas muudatusettepanekuid, peab nõu-
kogu need teisel lugemisel läbi vaatama. Õigusakt võetakse vastu, kui nõukogu kiidab heaks 
kõik muudatusettepanekud.
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Vastasel juhul püütakse jõuda kokkuleppele lepitamise teel. Lepitamine on nõukogu ja parla-
mendi esindajatest koosneva lepituskomitee ülesanne. Lepituskomitee menetlusest võtab osa 
ka Euroopa Komisjon. Kui lepituskomitee kuue nädala jooksul ühist teksti heaks ei kiida, siis 
õigusakti vastu ei võeta.

Kui aga kahe institutsiooni esindajad jõuavad ühises tekstis kokkuleppele, esitatakse see kolman-
dal ja viimasel lugemisel parlamendi täiskogule ja nõukogule. Kui tekst kiidetakse heaks, saab 
sellest õigusakt. Kui otsust ei tehta, loetakse õigusakt vastuvõtmata jäetuks.

Õigusloomemenetluse alguses esitatakse õigusakti eelnõu ka liikmesriikide parlamentidele, et 
nad saaksid kaheksa nädala jooksul hinnata selle vastavust subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetele. Kui piisav arv liikmesriikide parlamente on arvamusel, et õigusakti eelnõu neile 
põhimõtetele ei vasta, peavad Euroopa institutsioonid eelnõu üle vaatama ja kui nad otsustavad 
menetlust jätkata, tuleb seda põhjendada.
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Seadusandlikud erimenetlused

Kõik eelkirjeldatust erinevad menetlused, sealhulgas järgmises peatükis käsitletav eelarve vastu-
võtmiseks vajalik ajutine menetlus, on seadusandlikud erimenetlused.

Näiteks peab nõukogu teatavad õigusaktid vastu võtma ühehäälselt pärast Euroopa Parlamen-
dilt nõusoleku saamist. Parlamendiliikmetel on seega omalaadne vetoõigus, mis võimaldab neil 
tekste tervikuna vastu võtta või tagasi lükata, ilma et oleks võimalik muudatusettepanekuid esi-
tada. Nii tehakse otsuseid mitmeaastase finantsraamistiku, diskrimineerimisvastaste meetmete 
ja kodanikuõiguste laiendamise kohta (viimane eeldab ka ratifitseerimist liikmesriikides).

Mõned õigusaktid võtab nõukogu vastu ühehäälselt või kvalifitseeritud häälteenamusega 
pärast parlamendiga konsulteerimist. Sellisel juhul ei ole parlamendiliikmete arvamus siduv ja 
viimase sõna ütlevad valitsused. Niisugust menetlust kasutatakse näiteks julgeoleku- ja sotsiaal-
kaitsemeetmete, energia valdkonna maksualaste meetmete ning käibemaksude ja kaudsete 
maksude ühtlustamise üle otsustamisel. Samuti kohaldatakse seda politsei operatiivkoostöö 
suhtes ning selliste meetmete suhtes, mis puudutavad ühe liikmesriigi ametivõimude tegevust 
teise liikmesriigi territooriumil. 

Lisaks kasutatakse konsultatsioonimenetlust eeskirjade puhul, mis käsitlevad ELi kodanike õigust 
hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel elukohajärgses liikmesriigis, 
mille kodanikud nad ei ole. Selles küsimuses võib nõukogu siiski pärast parlamendiga konsultee-
rimist otsustada ühehäälselt seadusandliku tavamenetluse kasuks.
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■	 Kuidas võetakse vastu 
Euroopa Liidu aastaeelarve?

Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad seadusandliku erimenetluse kohaselt liidu aastaeel- 
arve viis aastat kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku alusel, mis määratakse kindlaks kahe eel-
arvepädeva institutsiooni poolt vastuvõetava määrusega. 

Iga ELi institutsioon, välja arvatud Euroopa Keskpank, koostab enne 1. juulit oma järgmise eel- 
arveaasta kulude kalkulatsiooni. Komisjon koondab need kalkulatsioonid eelarveprojekti, mis sisal- 
dab tulude kalkulatsiooni ja kulude kalkulatsiooni. Komisjon esitab eelarveprojekti Euroopa Par-
lamendile ja nõukogule hiljemalt 1. septembril. Nõukogu võtab eelarveprojekti kohta vastu oma 
seisukoha ja edastab selle koos põhjendustega Euroopa Parlamendile hiljemalt 1. oktoobril. 

Eelarve loetakse vastuvõetuks, kui Euroopa Parlament kiidab nõukogu seisukoha heaks 42 päeva 
jooksul pärast selle edastamist või kui Euroopa Parlament otsust ei tee. Kui parlament võtab 
vastu muudatusettepanekuid, edastatakse parlamendi eelarveprojekt nõukogule ja komisjonile. 
Kui nõukogu kiidab 10 päeva jooksul kõik muudatused heaks, loetakse eelarve vastuvõetuks. 

Vastasel juhul kutsub Euroopa Parlamendi president koos nõukogu eesistujaga kokku kahe eel-
arvepädeva institutsiooni esindajatest koosneva lepituskomitee, mille ülesanne on jõuda kokku-
leppele ühises tekstis. Komisjon võtab lepituskomitee tööst osa ning püüab seisukohti lähen-
dada. Kui lepituskomitee ühise teksti osas 21 päeva jooksul kokkuleppele ei jõua, esitab komisjon 
uue eelarveprojekti. Kui aga lepituskomitee jõuab kokkuleppele, on nii Euroopa Parlamendil kui 
ka nõukogul 14 päeva aega ühine tekst heaks kiita.

Eelarve loetakse lõplikult vastuvõetuks, kui selle tähtaja jooksul nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu kiidavad ühise teksti heaks või ei võta otsust vastu või kui üks neist institutsioonidest 
kiidab ühise teksti heaks, samas kui teine otsust vastu ei võta.
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Komisjon esitab uue eelarveprojekti, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu lükkavad ühise 
teksti tagasi või üks nendest institutsioonidest lükkab ühise teksti tagasi, samas kui teine otsust 
vastu ei võta. Sama toimub ka siis, kui Euroopa Parlament lükkab ühise teksti tagasi, samas kui 
nõukogu selle heaks kiidab. 

Kui juhtub nii, et Euroopa Parlament kiidab ühise teksti heaks, samas kui nõukogu lükkab selle 
tagasi, võib Euroopa Parlament otsustada oma liikmete enamusega ning antud häälte kolme-
viiendikulise enamusega kinnitada kõik või mõned muudatused. Kui mõnda Euroopa Parla-
mendi muudatust ei kinnitata, jääb kehtima lepituskomitees kokkulepitud seisukoht eelarvejao 
kohta, mille suhtes muudatusettepanek esitati. Eelarve loetakse sellega lõplikult vastuvõetuks.
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■	 Euroopa Liidu 
võtmesõnad

Euroopa Investeerimispank

Luxembourgis asuva Euroopa Investeerimispanga (EIP) ülesanne on soodustada liidu tasakaalus-
tatud arengut ning edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Pank 
rahastab pikaajalisi projekte, mille puhul on tagatud majanduslik, tehniline, keskkonnaalane ja 
rahaline elujõulisus. Väljaspool Euroopa Liitu toetab EIP kandidaatriikide ja Lääne-Balkani riikide 
ühinemiseelseid strateegiaid ning haldab Euroopa arenguabi ja -koostöö poliitika raames sõlmi-
tud lepingute finantsosa. 

Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank (EKP), mis asutati 30. juunil 1998 Frankfurdis, tegeleb euroala riikide rahandus-
poliitika juhtimisega. Alates 1. jaanuarist 1999 on EKP peamine ülesanne säilitada euroala hin-
dade stabiilsus ja rakendada Euroopa Keskpankade Süsteemi kujundatud Euroopa rahandus- 
poliitikat. EKP tegutseb täiesti sõltumatult. Lissaboni lepinguga anti EKP-le Euroopa institutsiooni 
staatus. 

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon esindab ja kaitseb Euroopa Liidu ühiseid huve. Komisjonil on peaaegu ainu-
pädevus algatada õigusakte. Liidu poliitika raames valmistab komisjon ette ja rakendab nõu-
kogu ning Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud õigusakte. Komisjonil on muu hulgas täide-
saatvad, juhtimis- ja kontrollivolitused. Komisjon tagab ühise poliitika kavandamise ja elluviimise, 
haldab eelarvet ja ELi programme. Asutamislepingute kaitsjana jälgib ta ka Euroopa Liidu õiguse 
kohaldamist liikmesriikides.
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Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi esitavad liikmesriikide valitsused Euroopa Parlamendi 
valimiste tulemuste põhjal. Selle kandidaadi valib parlament oma liikmete enamusega. Teised 
komisjoni liikmed – üks kodanik igast liikmesriigist, välja arvatud komisjoni presidendi päritolurii-
gist – nimetab viieks aastaks ametisse nõukogu kokkuleppel liikmesriikidega. Üks komisjoni ase-
presidentidest on ühtlasi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Komisjoni koos-
seisu kiidab hääletusel ühtse nimekirjana heaks Euroopa Parlament, kelle ees komisjon on 
vastutav. 

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikotta, mis asub Luxembourgis, kuulub üks liige igast liikmesriigist. Kontrolli-
koda kontrollib Euroopa Liidu (ja kõigi ELi organite) tulude ja kulude seaduslikkust ja eeskirjadele 
vastavust ning tagab liidu usaldusväärse finantsjuhtimise. Kontrollikoda esitab Euroopa Parla-
mendile ja nõukogule avalduse, mis kinnitab raamatupidamiskontode usaldatavust ning nende  
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Kontrollikoda võib teatada eeskirjade  
eiramise juhtudest Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Euroopa Liidu Kohus

Luxembourgis asuv Euroopa Liidu Kohus tagab, et aluslepingute tõlgendamisel ja kohaldamisel 
austatakse liidu õigust. Euroopa Kohtu koosseisu kuulub üks kohtunik igast liikmesriigist. Kohtu-
nikke abistavad kaheksa kohtujuristi, kes nimetatakse ametisse kuueks aastaks liikmesriikide ühi-
sel kokkuleppel. Euroopa Kohtul on kaks peamist ülesannet: kontrollida Euroopa Liidu institut-
sioonide ja liikmesriikide õigusaktide vastavust aluslepingutele ning teha liikmesriigi kohtu 
taotlusel eelotsuseid liidu õiguse tõlgendamise või õigusaktide kehtivuse kohta. Euroopa Liidu 
Kohus hõlmab ka Üldkohut, mis koosneb vähemalt ühest kohtunikust liikmesriigi kohta, ja 
erikohtuid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu ehk lühemalt nõukogu täidab koos Euroopa Parlamendiga õigusloome 
ja eelarvega seotud ülesandeid. Lissaboni lepinguga laiendati märkimisväärselt valdkondi, mille 
puhul nõukogu teeb otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega. Nõukogu on muu hulgas pea-
mine institutsioon, mis võtab vastu otsuseid ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning majan-
duspoliitika koordineerimise valdkonnas. Nõukogu koguneb liikmesriikide ministrite  
tasandil ja on seega liikmesriike esindav institutsioon. Nõukogu asub Brüsselis, kuid osa koos- 
olekuid toimub Luxembourgis.
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Nõukogu tuleb kokku üheksas eri koosseisus, ühendades liikmesriikide asjaomaseid ministreid. 
Nõukogu koosseisud on järgmised: üldasjad; majandus- ja rahandusküsimused; tööhõive, sot-
siaalpoliitika, tervishoid ja tarbijad; konkurentsivõime; koostöö justiits- ja siseküsimustes; trans-
port, telekommunikatsioon ja energeetika; põllumajandus ja kalandus; keskkond; haridus, noo-
red ja kultuur. Nõukogu eri koosseisude eesistujatena toimivad kuue kuu kaupa kolm riiki, kes on 
18 kuu jooksul vaheldumisi ELi eesistujad. 

Seevastu välisasjade nõukogu eesistujana tegutseb liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge  
esindaja, kelle ametikoht loodi Lissaboni lepinguga. Kõrge esindaja juhib liidu ühist välis- ja  
julgeolekupoliitikat ning tagab välistegevuse järjepidevuse. Ta aitab nimetatud poliitikat välja 
töötada ja viib seda nõukogu mandaadiga ellu. Välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika elluviimisel 
aitab teda uus Euroopa välisteenistus. Kõrge esindaja osaleb Euroopa Ülemkogu kohtumistel.  

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

ELi põhiõiguste harta võtab ühes tekstis kokku poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kodaniku- 
õigused, mis enne harta vastuvõtmist sisaldusid erinevates siseriiklikes, Euroopa ja rahvus- 
vahelistes õigusaktides. Harta, mille koostas Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide 
esindajatest koosnev konvent, kuulutati pidulikult välja Euroopa Ülemkogu kohtumisel Nice’is 
2000. aasta detsembris. 2007. aastal Lissabonis toimunud tippkohtumisel, kus arutati asutamis- 
lepingute reformi, tegid ELi riigipead ja valitsusjuhid ettepaneku muuta harta juriidiliselt sidu-
vaks, nagu seda oli nõudnud Euroopa Parlament. Lissaboni lepingu jõustudes muutuski harta 
siduvaks, kuid mõned liikmesriigid, nagu Poola, Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriik, saavutasid 
selles küsimuses erandi.

Euroopa Liit

Euroopa Liit (EL) rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraa-
tia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste 
austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mitte-
diskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.

Lissaboni lepinguga muudeti nii Euroopa Liidu lepingut (Maastrichti leping) kui ka Euroopa 
Ühenduse asutamislepingut (Rooma leping) ja moodustati üks juriidiline isik: Euroopa Liit. Sel-
lega kaotati varasem nn kolme samba süsteem, mille puhul kaks sammast hõlmasid peamiselt 
valitsustevahelisi tegevusvaldkondi (ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning justiits- ja sise- 
küsimused). Nüüd kasutatakse ühte institutsioonilist raamistikku, kus kohaldatakse üldiselt nn 
ühenduse meetodit, välja arvatud erimenetluste puhul, mis on ette nähtud välis-, julgeoleku-  
ja kaitsepoliitika jaoks.
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Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), mis asutati Rooma lepingutega (1957), on tööandjaid, 
töötajaid ja kodanikuühiskonna esindajaid koondav nõuandev assamblee. Teatud valdkondades on 
asutamislepingutes ette nähtud, et otsust ei tohi võtta vastu enne, kui nõukogu või komisjon on 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerinud. Sellised valdkonnad on tööhõivepoliitika, 
sotsiaalpoliitika, haridus, tervishoid, tarbijakaitse, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, põllu- 
majanduspoliitika jne. EMSK koosneb 344 liikmest, kelle on esitanud liikmesriikide valitsused ja 
nimetanud ametisse Euroopa Liidu Nõukogu viieks aastaks võimalusega ametiaega pikendada.

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman on volitatud vastu võtma kaebusi haldusomavoli kohta ELi institutsioo-
nide või organite (välja arvatud Euroopa Kohus ja Üldkohus) tegevuses igalt liidu kodanikult või 
igalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes elab mõnes liikmesriigis. Tegemist võib olla näiteks tea-
bele juurdepääsu puudumise või selle võimaldamisest keeldumise, põhjendamatu haldus- 
viivituse, erapooliku või diskrimineeriva tegevuse või läbipaistvuse puudumisega. 

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

Euroopa Pettustevastane Amet alustas tegevust 1. juunil 1999 ning tema ülesanne on võidelda 
Euroopa Liidu eelarvet kahjustavate pettustega. Amet võib uurida kõigi liidu institutsioonide ja 
organite haldamist ja rahastamist ning on oma tegevuses täiesti sõltumatu. 

Euroopa Ülemkogu

Lissaboni lepinguga anti Euroopa Ülemkogule ELi institutsiooni staatus. Euroopa Ülemkogu 
koosneb liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest, kes tulevad kokku kaks korda poole 
aasta jooksul. Ülemkogu roll on anda Euroopa Liidu arenguks vajalikke impulsse ja määrata kind-
laks poliitilised üldsuunised. Ülemkogu ei tegutse seadusandjana ning võtab otsuseid vastu pea-
miselt konsensuse alusel.

Alates Lissaboni lepingu jõustumisest valib Euroopa Ülemkogu oma eesistuja kaheks ja pooleks 
aastaks ning teda võib ühe korra tagasi valida. Ülemkogu eesistuja, kes ei või olla riigiametis, 
tagab koostöös komisjoni presidendiga ülemkogu töö ettevalmistamise ja järjepidevuse ning 
aitab saavutada ühtekuuluvust ja konsensust. Ülemkogu eesistuja esitab pärast Euroopa  
Ülemkogu iga istungit Euroopa Parlamendile aruande ning tagab oma tasandil ja oma ameti- 
kohal liidu esindamise välissuhetes, ilma et see piiraks liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika  
kõrge esindaja volitusi.
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Liidu kodakondsus

Iga isik, kellel on mõne liikmesriigi kodakondsus, on liidu kodanik. Liidu kodakondsus täiendab, 
kuid ei asenda liikmesriigi kodakondsust. Lissaboni lepingus sätestatakse, et liit järgib kogu oma 
tegevuses kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu institutsioonid, organid  
ja asutused kodanikke võrdselt. Liit toimib esindusdemokraatia alusel ja kodanikud on liidu  
tasandil otseselt esindatud Euroopa Parlamendis.

Muu hulgas on liidu kodanikel õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada. Samuti 
on neil õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel ja elukohajärgse liikmes-
riigi kohaliku omavalitsuse valimistel selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel. Kui kolmanda  
riigi territooriumil ei ole mõni liikmesriik esindatud, on selle riigi kodanikel õigus saada kaitset  
iga teise liikmesriigi diplomaatilistelt ja konsulaarasutustelt. 

Liidu õigusaktid

Liidu pädevuse teostamisel võtavad institutsioonid vastu määruseid, direktiive, otsuseid, soovi-
tusi ja arvamusi. Määrust kohaldatakse üldiselt, ta on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõi-
kides liikmesriikides. Direktiiv on saavutatava tulemuse seisukohalt siduv iga liikmesriigi suhtes, 
kellele see on adresseeritud, kuid jätab vormi ja meetodite valiku selle riigi ametiasutustele. 
Otsus on tervikuna siduv. Soovitused ja arvamused ei ole siduvad.

Majandus ja rahaliit

Majandus- ja rahaliit (EMU) tähendab protsessi, mille eesmärk on ühtlustada liidu liikmesriikide 
majandus- ja rahanduspoliitikat eelkõige ühisraha euro kasutuselevõtmise teel. 1. jaanuaril 1999 
fikseeriti lõplikult vahetuskursid ning ühisraha võeti EMU liikmesriikides kasutusele. 

1. jaanuaril 2002 võeti liikmesriikides kasutusele euro rahatähed ja mündid, mis asendasid seni-
sed riiklikud vääringud. Kõik liikmesriigid ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud.

12 liikmesriiki, kes ühinesid liiduga 1. mail 2004 ja hiljem, on kohustatud euro kasutusele võtma 
niipea, kui nad täidavad kõik kehtestatud kriteeriumid (lähenemiskriteeriumid), mille eesmärk on 
tagada, et majandusareng EMU raames oleks tasakaalustatud ega tekitaks liikmesriikide vahel 
pingeid.
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Pädevuste jaotus

Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevusi on kolme liiki:

– liidu ainupädevus, mille puhul liikmesriigid on lõplikult loobunud võimalusest antud vald-

konnas tegutseda ning mis puudutab peamiselt tolliliitu, konkurentsieeskirju, euroala rahan-

duspoliitikat ja ühist kaubanduspoliitikat;  

– jagatud pädevus on kõige levinum ning puudutab näiteks siseturgu, tarbijakaitset, põllu- 

majandust ja kalandust, energiat, transporti, rahvatervist, sotsiaalpoliitikat ja territoriaalset 

ühtekuuluvust, teadustegevust, arengukoostööd ja humanitaarabi ning vabadusel, turva- 

lisusel ja õigusel rajanevat ala; 

– toetavad pädevused või valdkonnad, mille puhul ELi ülesanne on ergutada, koordineerida ja 

täiendada liikmesriikide tegevust ning mis hõlmavad eelkõige tervishoidu, tööstust, kultuuri, 

turismi, haridust ja kutseõpet, noori ja sporti ning kodanikukaitset.

Pädevuste jaotuse järgimist reguleerivad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte.

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee, mis loodi 1994. aastal, on poliitiline assamblee, mis esindab kohalikke ja 
piirkondlikke omavalitsusi. Komisjon ja nõukogu peavad konsulteerima Regioonide Komiteega 
kõigi ettepanekute puhul, mis mõjutavad kohalikku või piirkondlikku tasandit: majanduslik ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus, üleeuroopalised infrastruktuurivõrgud, tervishoid, haridus ja kultuur, 
tööhõivepoliitika, keskkond, transport jne. Lissaboni lepinguga anti Regioonide Komiteele õigus 
esitada Euroopa Kohtule subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise alaseid hagisid seadusandlike 
aktide kohta, mille vastuvõtmiseks tuleb Regioonide Komiteega konsulteerida. Komitee koos-
neb 344 liikmest, kes on piirkondlikud või kohalikud valitud esindajad. Kõik liikmed nimetab  
liikmesriikide ettepanekul ametisse nõukogu ning nende ametiaeg on viis aastat.

Subsidiaarsus ja proportsionaalsus

Subsidiaarsuse põhimõtte eesmärk on tagada otsuste tegemine võimalikult lähedal kodanikele, 
veendudes, et Euroopa tasandil võetavad meetmed on õigustatud, võrreldes riikliku, piirkond-
liku või kohaliku tasandi võimalustega. Niisiis tähendab subsidiaarsus, et liit võtab meetmeid 
vaid siis, kui need on tõhusamad riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetavatest meet-
metest (erandiks on liidu ainupädevusse kuuluvad valdkonnad). Subsidiaarsus on tihedalt seo-
tud proportsionaalsuse põhimõttega, mis nõuab, et liidu meetmed ei tohi minna kaugemale 
sellest, mis on vajalik aluslepingu eesmärkide saavutamiseks.
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Lissaboni lepinguga anti liikmesriikide parlamentidele võimalus kontrollida juba õigusloomeme-
netluse alguses nende põhimõtete järgimist. Piisav arv liikmesriikide parlamente võib nõuda, et 
ELi institutsioonid vaataksid seadusandliku akti eelnõu nõuetekohasuse uuesti läbi. Kui institut-
sioonid otsustavad eelnõu menetlemist jätkata, peavad nad seda põhjendama. Lisaks sai 
Regioonide Komitee õiguse esitada subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise alaseid hagisid seadus-
andlike aktide kohta, mille vastuvõtmiseks tuleb Regioonide Komiteega konsulteerida.

Ühenduse õigustik (acquis communautaire)

Väljend acquis communautaire tähendab Euroopa Liidu liikmesriikide ühiseid õigusi ja kohustu-
si. Ühenduse õigustik hõlmab ELi õigusakte ja asutamislepinguid, deklaratsioone ja reso- 
lutsioone, ELi pädevusvaldkondi puudutavaid rahvusvahelisi lepinguid ning Euroopa Kohtu  
kohtupraktikat. Kandidaatriigid peavad enne Euroopa Liiduga ühinemist ühenduse õigustiku 
heaks kiitma ja Euroopa õigusaktid siseriiklikku õigusse üle võtma.

Ühtne turg

Euroopa Liidu alustaladeks on neli põhivabadust – kaupade, teenuste, kapitali ning isikute vaba 
liikumine –, mille eesmärk on tagada, et liit toimiks kui ühtne ja piirideta territoorium, kus pole 
piiri- ega tollikontrolle. Siiski võttis eesmärgini jõudmine aega: EMÜ riikide vahelised tollimaksud 
kaotati täielikult alles 1. juulil 1968 ning kõigi kaubandustõkete kadumine ja ühtne turg said 
tegelikkuseks alles 1992. aasta lõpus.



■	 Euroopa integratsiooni 
tähtsündmused

9. mai 1950 – Prantsusmaa välisminister Robert Schuman esitab ettepaneku söe- ja terase-
ühenduse loomiseks Prantsusmaa ja Lääne-Saksamaa vahel – projekt, mis põhineb Jean Mon-
net’ ideedel. 9. maid – päeva, mil Robert Schuman pidas ajaloolise kõne – hakatakse edaspidi 
tähistama Euroopa päevana.

Aprill 1951 – toetudes Schumani kavale, asutavad Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, 
Prantsusmaa ja Lääne-Saksamaa Pariisi lepinguga Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ).

Märts 1957 – kuus asutajariiki sõlmivad Rooma lepingu, millega asutatakse Euroopa Majandus-
ühendus (EMÜ) ehk nn ühisturg ja Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom). Leping jõustub 1. 
jaanuaril 1958.

Märts 1958 – Euroopa Parlamentaarse Assamblee avaistung.

Märts 1962 – Euroopa Parlamentaarne Assamblee nimetatakse ümber Euroopa Parlamendiks.

Juuli 1968 – 18 kuud enne ettenähtud tähtaega kaotatakse täielikult tööstustoodete tolli-
maksud ning kehtestatakse ühine väline tollitariif.

Jaanuar 1973 – ühenduse esimene laienemine: EMÜga ühinevad Iirimaa, Taani ja Ühend-
kuningriik.  

Juuni 1979 – toimuvad esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised. Varem olid parlamendiliik-
mete delegeerijaks riikide parlamendid. Üheksas riigis valitakse kokku 410 Euroopa Parlamendi 
liiget.

Jaanuar 1981 – Kreeka ühineb EMÜga. 

Juuni 1984 – Euroopa Parlamendi valimised: kümnes riigis valitakse 441 Euroopa Parlamendi 
liiget.

Jaanuar 1986 – Hispaania ja Portugal ühinevad EMÜga.

Juuli 1987 – jõustub ühtne Euroopa akt. Laiendatakse parlamendi pädevust.

Juuni 1989 – Euroopa Parlamendi valimised: 12 riigis valitakse 518 Euroopa Parlamendi liiget.
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November 1989 – Berliini müüri langemine. Külm sõda on lõppenud, algab jagatud Euroopa 
taasühendamine.

Jaanuar 1993 – siseturu rajamine ja sellega seotud nelja vabaduse kehtestamine jõuab lõpule: 
kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine on nüüdsest tegelikkus. 

November 1993 – jõustub Maastrichtis sõlmitud Euroopa Liidu leping. Sellega pandi alus tule-
vase ühisraha kasutuselevõtule, välis- ja julgeolekupoliitika arendamisele ning tihedamale koos-
tööle justiits- ja siseküsimustes. Lepingus võeti varasema nimetuse „Euroopa ühendused” ase-
mel kasutusele nimetus „Euroopa Liit”. Luuakse nn kaasotsustamismenetlus, mis annab 
Euroopa Parlamendile volitused õigusloome vallas.

Juuni 1994 – Euroopa Parlamendi valimised: 12 riigis valitakse 567 Euroopa Parlamendi liiget.

Jaanuar 1995 – Austria, Rootsi ja Soome ühinevad ELiga.  

Mai 1999 – jõustub Amsterdami leping, mis näeb ette ühenduse institutsioonide reformi, 
Euroopa mõju tugevdamise maailmas ning tööhõive ja kodanike õiguste valdkonna eelis- 
arendamise.

Juuni 1999 – Euroopa Parlamendi valimised: 15 riigis valitakse 626 Euroopa Parlamendi liiget.

Detsember 2001 – Euroopa Ülemkogu kohtumisel Laekenis võetakse vastu deklaratsioon liidu 
tuleviku kohta, mis avab tee ELi uuele ulatuslikule reformile ja Euroopa põhiseaduse väljatööta-
misega tegeleva konvendi loomisele.  

Jaanuar 2002 – 12 liikmesriigis tulevad käibele euro rahatähed ja mündid, mis asendavad 
varem kasutusel olnud riiklikud vääringud. 

Veebruar 2003 – jõustub Nice’i leping. Sellega valmistatakse ELi ette 10 uue liikmesriigi ühine-
miseks järgmisel aastal. Võetakse vastu põhiõiguste harta. 

Juuli 2003 – Euroopa Tulevikukonvent lõpetab Euroopa põhiseaduse lepingu väljatöötamise. 

Mai 2004 – Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari 
ühinevad ELiga.

Juuni 2004 – Euroopa Parlamendi valimised: 25 riigis valitakse 732 Euroopa Parlamendi liiget.

Oktoober 2004 – riigipead ja valitsusjuhid kirjutavad alla Euroopa põhiseaduse lepingule.

Mai–juuni 2005 – Prantsusmaa ja Madalmaade rahvahääletustel lükatakse põhiseaduse 
lepingu eelnõu tagasi.

Jaanuar 2007 – Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad ELiga. Euroopa Parlamendi liikmete arv suure-
neb 785ni. Sloveenias võetakse kasutusele euro. 

Märts 2007 – Rooma lepingu 50. aastapäeval kirjutab Euroopa Parlament koos nõukogu ja 
komisjoniga alla Berliini deklaratsioonile.

EU
RO

O
PA

 IN
TE

G
R

AT
SI

O
O

N
I T

Ä
H

TS
Ü

N
D

M
U

SE
D



Oktoober 2007 – Lissaboni tippkohtumisel jõuavad ELi riigipead ja valitsusjuhid asutamislepin-
gute reformis kokkuleppele.  

Detsember 2007 – Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu presi-
dendid kirjutavad pidulikult alla põhiõiguste hartale. ELi riigipead ja valitsusjuhid kirjutavad alla 
Lissaboni lepingule.

Jaanuar 2008 – Küprosel ja Maltal võetakse kasutusele euro.

Jaanuar 2009 – Slovakkias võetakse kasutusele euro ja temast saab 16. euroala liikmesriik.

Juuni 2009 – Euroopa Parlamendi valimised: 27 riigis valitakse 736 Euroopa Parlamendi liiget.

Detsember 2009 – jõustub Lissaboni leping. Euroopa Liit saab juriidilise isiku staatuse ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta muutub juriidiliselt siduvaks. Euroopa Parlament saab suuremad  
pädevused õigusloome, eelarve ja teiste institutsioonide üle teostatava kontrolli alal. Kaasotsus-
tamismenetlusest, mille puhul nõukogu hääletab kvalifitseeritud häälteenamusega, saab sea-
dusandlik tavamenetlus, mida kasutatakse Euroopa õigusaktide vastuvõtmiseks peaaegu kõigis 
ELi pädevusvaldkondades.

Jaanuar 2011 – Eestis võetakse kasutusele euro ja temast saab 17. euroala liikmesriik.

Juuli 2013 – Horvaatia kavandatav ühinemine.
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■	 Euroopa Parlamendi 
aadressid

Euroopa Parlament
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111
 +32 22306933

Euroopa Parlament
Plateau du Kirchberg
BP 1601
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

  +352 4300-1
 +352 4300-24842

Euroopa Parlament
Allée du Printemps
BP 1024/F
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE 

  +33 388174001
 +33 388174860

Petitsioonid Kodanike kirjad Parlamentarium

Euroopa Parlament
Euroopa Parlamendi president
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Euroopa Parlament
Kodanike kirjad
GOL03A012
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

 +352 4300-27072

Euroopa Parlament
Euroopa Parlamendi 
külastuskeskus

Bâtiment Willy Brandt
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

  parlamentarium@europarl.europa.eu

Külastused ja seminarid

Euroopa Parlament
Külastused ja seminarid
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111
 +32 22843530

Euroopa Parlament
Külastused ja seminarid
Bureau de Strasbourg
BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE 

 +33 388175184

Euroopa Parlament
Külastused ja seminarid
7, rue du Marché-aux-Herbes
1728 Luxembourg
LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

  epluxembourg@europarl.europa.eu

Vormi saab täita ka elektrooniliselt Euroopa Parlamendi veebilehel 
www.europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu
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Infobürood

BELGIQUE/BELGIË

BRUSSEL
Postiaadress:  
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Kulastusaadress: BQL 
Rue de Trèves/Trierstraat 3
1050 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842005

 +32 22307555
 epbrussels@europarl.europa.eu
 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

SOFIA 
Moskovska Str. 9
1000 Sofia
BULGARIA

  +359 29853545
 epsofia@europarl.europa.eu
 www.europarl.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24
110 00 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

  +420 255708208

 +420 255708200
 eppraha@europarl.europa.eu
 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115
1123 København K
DANMARK

  +45 33143377

 +45 33150805
 epkobenhavn@europarl.europa.eu
 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
Unter den Linden 78
10117 Berlin
DEUTSCHLAND

  +49 3022801000

 +49 3022801111
 epberlin@europarl.europa.eu
 www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardtstraße 27
80469 München
DEUTSCHLAND

  +49 8920208790

 +49 89202087973
 epmuenchen@europarl.europa.eu
 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4
10143 Tallinn
EESTI

  +372 6306969

 +372 6306968
 eptallinn@europarl.europa.eu 
 www.europarl.ee

ÉIRE/IRELAND

DUBLIN
43 Molesworth Street
Dublin 2
IRELAND

  +353 16057900

 +353 16057999
 epdublin@europarl.europa.eu 
 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ATHINA
Leof. Amalias 8
105 57 Athina
GREECE

  +30 2103278900

 +30 2103311540
 epathinai@europarl.europa.eu
 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
ESPAÑA

  +34 914364747

 +34 915783171
 epmadrid@europarl.europa.eu
 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 90 1r
08008 Barcelona
ESPAÑA

  +34 932722044

 +34 932722045
 epbarcelona@europarl.europa.eu 
 www.europarlbarcelona.eu

EU
RO

O
PA

 PA
RLA

M
EN

D
I A

A
D

RESSID



58

FRANCE

PARIS
288 bd Saint-Germain
75341 Paris Cedex 07
FRANCE

  +33 140634000
 +33 145515253

 epparis@europarl.europa.eu
 www.europarl.fr

STRASBOURG
Allée du Printemps 
Bâtiment Louise Weiss 
BP 1024/F 
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE

  +33 388174001

 +33 388175184
 epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse
BP 22164
13241 Marseille Cedex 01
FRANCE

  +33 491914600

 +33 491909503
 epmarseille@europarl.europa.eu
 http://sudest.europarl.fr

ITALIA

ROMA
Via IV Novembre 149
00187 Roma RM
ITALIA

  +39 06699501

 +39 0669950200
 eproma@europarl.europa.eu
 www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59
20123 Milano MI
ITALIA

  +39 024344171

 +39 02434417500
 epmilano@europarl.europa.eu
 www.europarl.it

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

NICOSIA
Vyronos Avenue 30
1096 Nicosia
CYPRUS

  +357 22870500

 +357 22767733
 epnicosia@europarl.europa.eu
 www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA

RĪGA
Aspazijas bulvāris 28 
Rīga, LV-1050
LATVIJA

  +371 67085460
 +371 67085470

 epriga@europarl.europa.eu
 www.europarl.lv

LIETUVA

VILNIUS 
Naugarduko st. 10
LT-01309 Vilnius
LIETUVA

  +370 52120766

 +370 52619828 
 epvilnius@europarl.europa.eu 
 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 
1728 Luxembourg
LUXEMBOURG

  +352 4300-22597
 +352 4300-22457

 epluxembourg@europarl.europa.eu
 www.europarl.lu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
Budapest
Lövőház u. 35
1024
MAGYARORSZÁG

  +36 14113540 

 +36 14113560
 epbudapest@europarl.europa.eu
 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
Europe House
254, St Paul’s Street
Valletta
1215
MALTA

  +356 21235075

 +356 21230661
 epvalletta@europarl.europa.eu
 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
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