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 I PEATÜKK – FRAKTSIOONI MOODUSTAMINE JA LIIKMESUS 
 
 
 

Artikkel 1. Fraktsiooni moodustamine 
 

1) Euroopa Parlamendi fraktsioon moodustati 12. juunil 2019. aastal. Selle       
nimetus on fraktsioon Identiteet ja Demokraatia (ID).  

 
2) Fraktsiooni moodustamise avaldus ja poliitiline deklaratsioon esitati Euroopa        

Parlamendi kodukorra artikli 33 lõike 5 kohaselt Euroopa Parlamendi       
presidendile 13. juunil 2019. aastal. 

 
 
Artikkel 2. Fraktsiooni nimetus ja liikmed 

 
1) Fraktsiooni nimetus on järgmine:  

 
IT – Identità e Democrazia ID 
EN – Identity and Democracy ID 
DE – Identität und Demokratie ID 
FR – Identité et Démocratie ID 
NL – Identiteit en Democratie ID 
CZ – Identita a Demokracie ID 
EE – Identiteet ja Demokraatia ID 
DK – Identitet og Demokrati ID 
FI – Identiteetti ja Demokratia ID 
 

2)  Fraktsiooni ID asutajaliikmed on järgmised: 
 

Adinolfi Matteo  
Anderson Christine Margarete  
Androuët Mathilde 
Annemans Gerolf 
Baldassarre Simona  
Bardella Jordan 
Basso Alessandra 
Bay Nicolas 
Beck Gunnar  
Beigneux Aurelia 
Berg Lars Patrick  
Bilde Dominique 
Bizzotto Mara 
Blaško Hynek 
Bonfrisco Anna 
Borchia Paolo 
Bruna Annika 
Buchheit Markus  
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Campomenosi Marco 
Caroppo Andrea 
Casanova Massimo 
Ceccardi Susanna 
Ciocca Angelo 
Collard Gilbert 
Conte Rosanna 
David Ivan 
Da Re Gianantonio 
De Man Filip 
Donato Francesca 
Dreosto Marco 
Fest Nicolaus  
Gancia Gianna  
Garraud Jean-Paul  
Grant Valentino 
Griset Catherine 
Haider Roman  
Hakkarainen Teuvo 
Huhtaasari Laura 
Jalkh Jean-François  
Jamet France 
Joron Virginie 
Juvin Hervé 
Kofod Peter 
Krah Maximilian  
Kuhs Joachim  
Lancini Danilo Oscar 
Laporte Hélène 
Lebreton Gilles 
Lechanteux Julie 
Limmer Sylvia  
Lizzi Elena 
Madison Jaak  
Mariani Thierry 
Mayer Georg 
Mélin Joëlle 
Meuthen Jörg 
Olivier Philippe 
Panza Alessandro 
Pirbakas Maxette 
Regimenti Luisa 
Reil Guido  
Rinaldi Antonio Maria 
Rivière Jérôme 
Rougé André 
Sardone Silvia 
Tardino Annalisa 
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Tovaglieri Isabella 
Vandendriessche Tom 
Vilimsky Harald 
Vuolo Lucia 
Zambelli Stefania 
Zanni Marco 
Zimniok Bernhard 
 
Artikkel 3. Poliitiline deklaratsioon  
 
Fraktsiooni ID liikmed seavad oma poliitilise projekti aluseks Euroopa rahvaste ja           
riikide vabaduse, suveräänsuse, subsidiaarsuse ja identiteedi austamise. Nad        
tunnustavad Kreeka-Rooma ja kristlikku pärandit Euroopa tsivilisatsiooni       
alustaladena. 
 
Nad toetavad suveräänsete Euroopa riikide vabatahtlikku koostööd ja on seetõttu          
igasuguste tulevaste muutuste vastu, millega liigutakse Euroopa üliriigi poole.         
Fraktsiooni ID liikmed tunnustavad rahvusriiki kõrgeima võimaliku tasandina, kus        
demokraatia saab täielikult toimida. Nad on vastu sellele, et riigid loovutavad           
jätkuvalt võimu Euroopa Liidule.  
 
Uus allianss ja selle liikmed on koostööpõhise Euroopa ideest innustatuna teadlikud           
vajadusest reformida põhjalikult praegust Euroopa Liitu viisil, millega tugevdataks         
subsidiaarsuse ja demokraatia põhimõtteid, võetaks kasutusele otsedemokraatia ning        
suurendataks otsustusprotsessi läbipaistvust ja aruandekohustust.  
 
Fraktsiooni ID eesmärk on kaitsta Euroopas kodanike ja riikide identiteeti.          
Fraktsiooni liikmete ühiste aluspõhimõtete hulka kuulub sisserände kontrollimise,        
reguleerimise ja piiramise õigus. Nad on ka valmis võitlema turvalisema Euroopa           
eest, millel oleks hästi kaitstud välispiir, ja tegema tugevamat koostööd terrorismi ja            
islamiseerumise vastu võitlemiseks. Liikmed on ka ühemõtteliselt Türgi võimaliku         
Euroopa Liiduga ühinemise vastu. 
 
Fraktsiooni liikmed on kindlalt pühendunud õigusriigi ja isikuvabaduse kaitsmisele         
ning panevad erilist rõhku sõnavabaduse kaitsmisele. Nende jaoks on vastuvõetamatu          
igasugune varasem või praegune kuuluvus mis tahes autoritaarsesse või totalitaarsesse          
projekti, seotus sellega või selle pooldamine. Nad ei ole huvitatud minevikuga seotud            
vaidluste taasalustamisest, vaid keskenduvad täielikult praegusele ja tulevasele        
Euroopale.  
 
Fraktsiooni prioriteedid ametiajal 2019–2024  
 
– Liikmesriikidel on õigus võtta tagasi osa suveräänsusest, mille nad on ELile           

kaotanud. ELile ei tohiks anda üle uusi pädevusvaldkondi. Fraktsioon on vastu           
niisuguste poliitikavaldkondade laiendamisele, kus liikmesriikide vetoõigus      
enam ei kehtiks. 
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– ELi välispiiri tuleb paremini kaitsta. Igal riigil on õigus oma piiri kaitsta,            
kontrollida ja jälgida. EL peaks rohkem keskenduma ebaseaduslike ja         
kuritegelike sisserändajate tulemuslikule päritoluriiki tagasisaatmisele.  

 
– Euroopa tsivilisatsiooni, selle kristlikku pärandit ja rahvuslikke identiteete        

tuleks kaitsta ja austada. Lõpetada tuleb Euroopa Liiduga ühinemise         
läbirääkimiste pidamine Türgiga, mis ei ole Euroopa riik. 

 
– Fraktsioon on vastu euroala eelarve ja ELi otsemaksude kehtestamise         

katsetele. 
 
 
Artikkel 4. Fraktsiooni liikmed 
 
Fraktsioon koosneb Euroopa Parlamendi liikmetest, kes on allkirjastanud        
fraktsiooni ID poliitilise deklaratsiooni. 
 
 
Artikkel 5. Uute liikmete vastuvõtmine 
 

1) Euroopa Parlamendi liikme taotlus saada fraktsiooni ID uueks liikmeks peab          
saama fraktsiooni juhatuse ettepanekul heakskiidu fraktsiooni liikmete       
lihthäälteenamusega ja liikmesriikide delegatsioonide lihthäälteenamusega.     
Iga uus liige allkirjastab fraktsiooni ID poliitilise deklaratsiooni. 
 

2) Kui taotleja on valitud liikmesriigist, mida esindab juba fraktsioonis vähemalt          
üks delegatsioon, taotleb juhatus kõnealuse taotleja puhul eelnevalt asjaomase         
delegatsiooni heakskiitu. 

 
3) Iga uus liige allkirjastab fraktsiooni ID moodustamise avalduse kaks koopiat.          

Fraktsiooni sekretariaat annab ühe koopia hoiule Euroopa Parlamendi        
peasekretärile ja teine jääb fraktsiooni sekretariaati. 

 
 
Artikkel 6. Liikmesuse lõppemine 
 

1) Fraktsiooni liikmesus lõpeb asjaomase liikme Euroopa Parlamendi liikme        
mandaadi lõppemisega, fraktsioonist väljaastumisega või otsuse alusel, mis on         
vastu võetud fraktsiooni liikmete ja liikmesriikide delegatsioonide absoluutse        
häälteenamusega.  
 

2) Kui ollakse arvamusel, et liige on läinud vastuollu fraktsiooni poliitiliste          
seisukohtadega, võib juhtkond või vähemalt üks kolmandik fraktsiooni        
liikmetest taotleda järgmisel juhatuse koosolekul asjaomase liikme liikmesuse        
ajutist peatamist. 
 

3) Otsus fraktsiooni liikme oma koosseisust väljaarvamise kohta tehakse        
fraktsiooni täiskogu koosolekul salajase hääletuse teel. Fraktsioonist       
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väljaarvamise ettepanek tuleb esitada kõikidele fraktsiooni liikmetele       
kirjalikult vähemalt kolm päeva enne hääletuse toimumist. Fraktsioon küsib         
nende liikmete arvamust, kellel on kõnealuse liikmega sama kodakondsus.         
Liikme võib fraktsioonist välja arvata üksnes fraktsiooni liikmete ja         
liikmesriikide delegatsioonide absoluutse häälteenamuse alusel.  

 
4) Iga liikmesriigi delegatsioon võib kehtestada oma sise-eeskirjad ning võib igal          

ajal liikmeid oma koosseisust välja arvata või nende liikmesuse peatada. 
 

5) Üleminekuperioodil, mis kestab Euroopa Parlamendi uue koosseisu valimise        
tulemuste väljakuulutamisest parlamendi uue koosseisu ametliku      
moodustamiseni parlamendi täiskogu esimese valimisjärgse osaistungjärgu      
alguses, on ametist lahkuvatel fraktsiooni liikmetel õigus fraktsiooni täiskogu         
koosolekutel täiel määral osaleda, kuid neil ei ole hääleõigust. Tagasi valitud           
ja uutel fraktsiooni liikmetel, kes on läbinud käesolevas põhikirjas ette nähtud           
formaalsused, on õigus fraktsiooni täiskogu koosolekutel täiel määral osaleda         
ning neil on ka hääleõigus. 
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 II PEATÜKK – FRAKTSIOONI ORGANID 
 
 
 

Artikkel 7. Fraktsiooni organid, liikmesus ja pädevus 
 

Fraktsiooni ID organid on järgmised:  
 

1) juhtkond (artikkel 9), 
2) juhatus (artikkel 11) ja 
3) fraktsiooni täiskogu (artikkel 13). 

 
 
Artikkel 8. Üldsätted 
 

1) Fraktsiooni täiskogu, juhatuse, juhtkonna, alaliste töörühmade ja muude        
töörühmade koosolekud ei ole avalikud ning nende arutelud on         
konfidentsiaalsed. 
 

2) Fraktsiooni organite kõikide koosolekute protokollides esitatakse      
kohalolijate nimekiri, sõnavõtjate nimed ja vastuvõetud otsused. Iga        
koosoleku protokolli koopia jääb hoiule fraktsiooni sekretariaati. Need        
edastatakse fraktsiooni asjaomase organi kõikidele liikmetele. Juhatuse ja        
juhtkonna koosolekute protokollid allkirjastab koosoleku juhataja. 

 
3) Juhtkonna kutsel võivad koosolekutel osaleda ja sõna võtta, kuid mitte          

hääletada ka Euroopa riikide valitsuste esindajad, ministrid,       
parlamendiliikmed ja eriülesandeid täitvad ametnikud, kes on       
fraktsioonis ID esindatud erakondade liikmed. 

 
4) Fraktsiooni esimees (fraktsiooni täiskogu koosoleku juhataja) võib       

koosolekule kutsuda ka eksperte sellel tõstatavate eriküsimuste kohta        
arvamuse avaldamiseks. Erandjuhul võivad fraktsiooni esimehe kutsel       
osaleda koosolekul vaatlejana ka fraktsiooni mittekuuluvad isikud. 

 
 
Fraktsiooni juhtkond 
 
Artikkel 9. Fraktsiooni juhtkonna koosseis 
 

1) Juhtkonda kuuluvad  
a) fraktsiooni esimees, 
b) fraktsiooni laekur ja 
c) peaorganisaator (Chief Whip) (hääleõiguseta liikmena). 

 
2) Fraktsiooni täiskogu valib esimehe vastavalt käesoleva põhikirja artiklile 20. 

 
3) Fraktsiooni juhtkonna ametiaeg on sama pikk kui Euroopa Parlamendi         

presidendi ametiaeg. Kui nimetatud ametiaeg lõpeb enne parlamendi koosseisu         
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ametiaja lõppu, toimuvad uued valimised vähemalt üks kuu enne Euroopa          
Parlamendi presidendi ametiaja lõppu. 
 
 

Artikkel 10. Fraktsiooni juhtkonna vastutusalad 
 
Juhtkond vastutab järgmise eest: 
 

1) fraktsiooni ID igapäevane tegevus, 
 

2) fraktsiooni täiskogu koosolekute kokkukutsumine ja juhatamine ning       
fraktsiooni juhtimine Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärkudel,  

 
3) kõik küsimused, mis on seotud fraktsiooni esindamisega Euroopa Parlamendis         

või Euroopa Parlamendi muudes rühmades ja organites ning fraktsiooni nimel          
nendega toimuva suhtlusega, sealhulgas fraktsiooni esindamisega Euroopa       
Parlamendi organites, 

 
4) fraktsiooni esindamine välissuhetes ja fraktsiooni nimel toimuv välissuhtlus,        

mis hõlmab ka pressiteateid, 
 

5) niisuguste otsuste vastuvõtmine, mis käsitlevad sekretariaadi koosseisu ja        
sekretariaadi töömeetodeid vastavalt peasekretäri esitatud ettepanekule, 

 
6) fraktsiooni teavitamine oma koosolekutel vastu võetud strateegilistest ja        

poliitilistest otsustest, 
 

7) otsuste tegemine kiireloomulistel juhtudel (kõik sellised otsused tuleb esitada         
heakskiitmiseks pädevale organile, st organile, kes käesoleva põhikirja        
kohaselt tavaliselt sellised otsused vastu võtaks), 
 

8) juhatuse ja fraktsiooni finantsalaste otsuste ettevalmistamine ning 
 

9) juhatuse arutelude ettevalmistamine seoses fraktsiooni finantseeskirjadega      
(läbivaatamine ja muutmine). 

 
 
Juhatus 

 
Artikkel 11. Fraktsiooni juhatuse koosseis 
 
1) Fraktsiooni juhatusse kuuluvad 
 

a) juhtkonna liikmed, 
b) aseesimehed, 
c) liikmesriikide delegatsioonide juhid või mõni muu liige, kelle nad võivad          

nimetada ametiaja alguses, 
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d) Euroopa Parlamendi president, asepresidendid ja kvestorid, kes on fraktsiooni         
liikmed. 

 
2) Juhatusse kuuluvad ka järgmised hääleõiguseta liikmed:  
 

a) fraktsiooniga ID seotud Euroopa tasandi erakonna ja sihtasutuse (kui need on          
olemas) esimees ja peasekretär, kui nad on Euroopa Parlamendi liikmed; 

b) koosoleku juhataja poolt kutsutud fraktsiooni liikmed. 
 
3) Fraktsiooni juhatus tuleb kokku vähemalt üks kord iga Strasbourgi osaistungjärgu          

ajal. 
 

4) Üks neljandik juhatuse liikmetest või üks neljandik liikmesriikide        
delegatsioonidest, kes on esindatud fraktsiooni juhatuses, võib taotleda juhatuse         
erakorralise koosoleku kokkukutsumist; erakorraline koosolek korraldatakse ühe       
nädala jooksul pärast taotluse esitamist. 

 
 
Artikkel 12. Fraktsiooni juhatuse vastutusalad 

 
1) Fraktsiooni juhatuse ülesanded on 
 

a) valmistada ette fraktsiooni strateegilisi ja poliitilisi otsuseid, 
 

b) valmistada ette ja arutada seadusandlikku tööd, võttes nõuetekohaselt arvesse         
ja austades fraktsiooni jaoks kõige vastakamaid ja/või olulisemaid küsimusi         
fraktsioonis esindatud eri liikmesriikide seisukohast vaadatuna, 

 
c) teha juhtkonna taotluse alusel ettepanekuid fraktsiooni põhikirja ja        

finantseeskirja läbivaatamiseks ja muutmiseks, 
 

d) kiita heaks iga-aastane eelarveprojekt ja finantsselgitus ning ametikohtade        
loetelu sekretariaadi koosseisu tarbeks, 

 
e) kiita heaks mis tahes üksikasjalikud lisamenetlused, mis on vajalikud         

fraktsiooni põhikirja sätete rakendamiseks, 
 
f) nimetada ametisse peasekretär ja asepeasekretärid. 
 

 
Fraktsiooni täiskogu 
 
Artikkel 13. Fraktsiooni täiskogu 
 

1) Fraktsiooni liikmed tulevad juhtkonna kutsel kokku vähemalt üks kord igal          
Euroopa Parlamendi osaistungjärgu nädalal ja vähemalt üks kord Euroopa         
Parlamendi täiskogu istungi nädalale eelneval fraktsioonide koosolekute       
nädalal. 
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2) Fraktsiooni täiskogu erakorralise koosoleku kutsub juhtkond kokku juhul, kui         
sellekohase taotluse on esitanud juhatus või vähemalt üks kolmandik         
fraktsiooni liikmetest, kes esindavad vähemalt kolmandikku fraktsiooni       
liikmesriikide delegatsioonidest. Erakorralise koosoleku kokkukutsumise     
teates esitatakse käsitletava küsimuse üksikasjad. Erakorralisel koosolekul       
muid küsimusi ei arutata. 
 

3) Fraktsiooni täiskogu kvoorumi moodustab vähemalt üks neljandik fraktsiooni        
liikmetest, kes esindavad vähemalt ühte neljandikku fraktsioonis esindatud        
liikmesriikidest. 

 
4) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui ei ole sätestatud teisiti.          

Otsused jõustuvad hääletajate arvust sõltumata, tingimusel et ükski        
fraktsiooni liige ei ole enne hääletuse algust nõudnud koosoleku juhatajalt          
kvoorumi kontrollimist. Kui kvoorumit ei saavutata, on hääletustulemus        
suunav näitaja, mitte fraktsiooni ametlik poliitiline seisukoht. 
 

5) Juhtkond võib kehtestada sise-eeskirjad, mis käsitlevad parlamendiliikmete       
assistentide ja praktikantide osalemist fraktsiooni täiskogu koosolekutel ja        
õppepäevadel.  
 

6) Fraktsioon võib moodustada alalisi töörühmi ja selliseid ajutisi töörühmi, mis          
võivad olla vajalikud, et fraktsiooni tööd Euroopa Parlamendis paremini         
koordineerida. 
 
 

Artikkel 14. Ülesanded  
 
Fraktsiooni täiskogu koosolekul 
 

1) otsustatakse fraktsiooni liikmeks saamise taotluste üle, 
 

2) valitakse esimees, aseesimehed ja laekur, 
 

3) võetakse vastu fraktsiooni poliitiline deklaratsioon ja muudetakse seda, 
 

4) kiidetakse heaks fraktsiooni aastaeelarve ja kulude kokkuvõtlik eelarvestus, 
 

5) võetakse vastu fraktsiooni põhikiri ja mis tahes fraktsioonisisesed lisaeeskirjad         
ning muudetakse neid, 

 
6) nimetatakse fraktsiooni liikmed, kes hakkavad parlamendi, selle komisjonide,        

allkomisjonide, parlamentaarsete ühiskomisjonide, assambleede ja     
delegatsioonide ametikandjateks ning parlamendikomisjonide, allkomisjonide,     
parlamentaarsete ühiskomisjonide, assambleede ja delegatsioonide liikmeteks      
või asendusliikmeteks, 
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7) otsustatakse umbusaldusavalduse esitamise abil lõpetada esimehe või ühe või         
mitme aseesimehe ametiaeg ning 

 
8) kiidetakse heaks fraktsiooni nimel parlamendi täiskogule esitatavad       

ettepanekud ja/või muudatusettepanekud. 
 
 
Artikkel 15. Esimees ja aseesimehed 
 

1) Esimees juhib fraktsiooni kogu tegevust, esindab fraktsiooni vastavalt        
käesoleva põhikirja sätetele ja on volitatud võtma fraktsiooni nimel         
õiguslikke meetmeid. 
 

2) Esimees vastutab fraktsiooni nimel tehtavate pressiavalduste      
koordineerimise ja kolmandate isikutega suhtlemise eest. Kui esimees seda         
teha ei saa, asub seda ülesannet täitma kõige vanem aseesimees.  

  
3) Fraktsiooni täiskogu koosolekul valitakse juhatuse soovituse põhjal kuni neli         

aseesimeest. 

 
 
Artikkel 16. Peaorganisaator (Chief Whip) 
 

1) Fraktsiooni juhatus nimetab ametisse peaorganisaatori (Chief Whip).       
Peaorganisaatori ja fraktsiooni esimehe kokkuleppel võib ametisse nimetada        
ka abiorganisaatorid. 
 

2) Peaorganisaator vastutab fraktsioonis korra järgimise ja koos peasekretäriga        
kõneaja eraldamise eest. 

 
3) Kui liikmesriigi delegatsioon ei soovi fraktsiooni seisukohta järgida, peab         

delegatsiooni juht või tema poolt määratud isik peaorganisaatorit sellest         
õigeaegselt teavitama.  

  

11 
 



 

 III PEATÜKK – VALIMISED 
 
 
Artikkel 17. Ametiaeg 
 

1) Esimehe ja aseesimeeste ametiaeg on kaks aastat ja kuus kuud alates           
parlamendi iga ametiaja algusest ja keskpaigast. Ametis olevaid isikuid võib          
samale ametikohale tagasi valida. 
 

2) Parlamendi koosseisu ametiaja alguses toimub fraktsiooni esimehe ja        
aseesimeeste valimine mõistlikkust arvestades võimalikult kiiresti pärast       
uute parlamendiliikmete valimist. Parlamendi koosseisu ametiaja keskpaigas       
peetakse fraktsioonisisesed valimised vähemalt üks kuu enne parlamendi        
presidendi ametiaja lõppemist. 

 
 
Artikkel 18. Kandidaatide esitamine 
 

1) Juhatus määrab kandidaatide esitamise tähtaja, mis on hiljemalt üks nädal          
enne valimisi. 
 

2) Kõik kandidaadiks nimetamised eeldavad kandidaadi eelnevat nõusolekut ja        
need edastatakse kirjalikult peasekretärile, kes vastutab fraktsiooni liikmete        
teavitamise eest pärast tähtaega. Üks fraktsiooni liige ei tohi sama valitava           
ametikoha puhul toetada rohkem kui üht esitatavat kandidaati. Kandidatuuril         
peab olema vähemalt kolm liikmesriikide delegatsioonide juhtide       
toetusallkirja ning viis muude fraktsiooni liikmete toetusallkirja. 
 

3) Kui mõni ametikoht jääb vabaks või esitatud kandidaatide arv ei ole piisav,            
siis 
 
a) võib kandidaatide esitamise või teavitamise perioodi fraktsiooni juhtkonna        

koosoleku äranägemisel lühendada, 
b) võib fraktsiooni täiskogu võtta juhatuse ettepanekul viivitamata       

meetmeid vaba ametikoha ajutiseks täitmiseks niikauaks, kuni koht        
täidetakse tavapärase ametisse nimetamise korra kohaselt. 

 
 
Artikkel 19. Hääletamise kord 
 
 

1) Iga vaba ametikoht fraktsioonis täidetakse eraldi salajase hääletuse teel         
järgmises kronoloogilises järjekorras: 
a) esimees, 
b) aseesimehed ja 
c) laekur. 

Hääletuse viib läbi peaorganisaator fraktsiooni liikmete hulgast nimetatud kahe         
vaatleja järelevalve all. Kui peaorganisaator on üks kandidaatidest, nimetab         
fraktsioon teise korraldaja. 

 

12 
 



 

2) Hääletusel osalemiseks peab fraktsiooni liige koosolekul isiklikult kohal        
viibima. Hääleõiguse edasiandmine või posti teel hääletamine ei ole mingil          
tingimusel lubatud. 
 

3) Kui ülesseatud kandidaatide arv vastab vabade kohtade arvule, toimub         
valimine ühise heakskiitmise teel.  

 
 
Artikkel 20. Esimehe valimine 
 
Esimehe valimine toimub fraktsiooni vanima liikme järelevalve all. Vanim liige          
juhatab koosolekut kuni esimehe valimiseni. Vanima liikme juhatusel ei arutata          
koosolekul ühtegi muud teemat peale esimehe valimise. 
 
 
Artikkel 21. Aseesimeeste valimine 
 

Iga aseesimehe valimiseks korraldatakse eraldi hääletus. Igal fraktsiooni liikmel on          
igal hääletusel üks hääl.  
 
 
Artikkel 22. Laekuri valimine 
 

Laekuri valimise kord on samasugune nagu aseesimeeste valimisel. 
 
 
Artikkel 23. Fraktsiooni kandidaatide esitamine Euroopa Parlamendi 
ametikohtadele 
 

Fraktsiooni liige, kes soovib kandideerida parlamendi presidendi, asepresidendi või         
kvestori ametikohale, võib seda teha juhatuse soovitusel ja fraktsiooni täiskogu          
nõusolekul. Kandidatuur esitatakse käesolevas põhikirjas ette nähtud menetluse        
kohaselt. 
 

Artikkel 24. Umbusalduse avaldamine 
 
Esimehe või ühe või mitme aseesimehe ametist tagandamiseks võib         
umbusaldusavalduse esitada üks kolmandik fraktsiooni liikmetest, kes esindavad        
vähemalt ühte kolmandikku liikmesriikide delegatsioonidest fraktsioonis.      
Umbusaldusavaldus võetakse fraktsiooni täiskogu järgmise koosoleku päevakorda,       
tingimusel et sellest antakse teada vähemalt seitse päeva ette. Umbusaldusavaldus          
võetakse vastu kehtivate häälte lihthäälteenamusega. Hääletus on salajane. Kui         
avaldus võetakse vastu, tekib vaba ametikoht ja kohaldatakse käesoleva põhikirja          
artikli 18 lõike 3 sätteid. Kui umbusaldusavaldust vastu ei võeta, ei tohi asjaomase             
isiku vastu kuue kuu jooksul samadel alustel uuesti umbusaldust avaldada. 
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 IV PEATÜKK – SISEKORRALDUS JA -MENETLUSED 
 
 
 

Artikkel 25. Otsuste tegemine 
 

Kui käesolevas põhikirjas ei ole teisiti sätestatud, on fraktsiooni mis tahes organi            
otsuste puhul nõutav antud häälte lihthäälteenamus.  
 
 
Artikkel 26. Koordinaatorid ja komisjonide töörühmad  

 
1) Samasse parlamendikomisjoni kuuluvad fraktsiooni liikmed moodustavad      

komisjoni töörühma, mida koordineerib nende liikmete seast valitud        
koordinaator. Töörühm võib valida asekoordinaatori. 

 
2) Koordinaator vastutab fraktsiooni liikmete töö koordineerimise eest selles        

komisjonis. 
 

3) Komisjonide töörühmade ülesanded ja menetlused kehtestatakse      
sise-eeskirjadega. 

 
 
Artikkel 27. Töörühmad  
 

1) Komisjonide töörühmi võib koondada töörühmadeks. Iga asjaomase komisjoni        
töörühma liige on töörühma liige. Iga fraktsiooni liige võib osaleda igal           
töörühma koosolekul ja tal on nõuandev hääl. 

 
2) Töörühmade ülesanded ja menetlused kehtestatakse sise-eeskirjadega. 

 
3) Töörühma juhib üks töörühma koosseisu kuuluvate komisjonide töörühmade        

koordinaatoritest.  
 

4) Töörühm võib anda peaorganisaatorile ja peasekretärile nende liikmete        
nimekirja, kes võivad fraktsiooni nimel parlamendi täiskogul sõna võtta. 

 
5) Iga töörühma koosoleku päevakord tehakse kättesaadavaks kõigile fraktsiooni        

liikmetele. Iga töörühma koosoleku kohta koostatakse protokoll ja see tehakse          
juhtkonna liikmetele kättesaadavaks. 

 
 
Artikkel 28. Parlamendi algatused 

 
Liikmed teavitavad juhatust ja vastutavat koordinaatorit eelnevalt seadusandlikest        
algatustest vastavalt parlamendiliikmete põhimääruse artiklile 5. 
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Artikkel 29. Hääletuskord ja südametunnistusevabadus parlamendi täiskogu ja 
komisjonide hääletustel 

 
1) Hääletamisel järgivad liikmed fraktsiooni ID poliitilist deklaratsiooni ja        

peaorganisaatori juhiseid kooskõlas käesoleva põhikirja artikliga 16. 
 

2) Liikmetel on õigus hääletada oma südametunnistuse, riigi tasandi erakonna ja          
poliitiliste veendumuste kohaselt kooskõlas käesoleva põhikirjaga. 

 
3) Peaorganisaator tagab hääletustel liikmesriikide delegatsioonide vahel      

võimalikult suure poliitilise kooskõla. 
 

4) Kui liige ei saa parlamendi täiskogu istungi hääletusel osaleda, peaks ta           
teatama sellest e-posti teel peaorganisaatorile. 

 
5) Kui liige ei saa komisjoni hääletusel osaleda, peaks ta teatama sellest e-posti            

teel vastutavale koordinaatorile ja saatma enda eest hääletusele asendusliikme. 
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 V PEATÜKK – FRAKTSIOONI SEKRETARIAAT 
 
 
 

Artikkel 30. Fraktsiooni töötajad 
 

Fraktsiooni sekretariaadi töötajad täidavad riigiülest funktsiooni ja nende suhtes         
kohaldatakse määrust, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ametnike       
personalieeskirjad ning liidu muude teenistujate teenistustingimused. 
 
 
Artikkel 31. Fraktsiooni sekretariaadi ülesanded 

 
1) Sekretariaadi eesmärk on fraktsiooni abistada.  

 
2) Sekretariaadi liikmeteks loetakse kõik fraktsiooni töötajad. Fraktsiooni       

töötajad peavad kohusetundlikult ja parimal viisil täitma kõiki neile määratud          
ülesandeid. Nad teenivad üksnes fraktsiooni huve ja oma ülesannete täitmisel          
ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki fraktsiooniväliselt isikult ega          
organisatsioonilt. 

 
 
Artikkel 32. Fraktsiooni peasekretär ja asepeasekretärid 

 
1) Juhatus nimetab ametisse peasekretäri ja asepeasekretärid. Fraktsiooni liikmed        

ratifitseerivad need otsused fraktsiooni täiskogu koosolekul. 
 

2) Peasekretär ja asepeasekretärid juhivad ja koordineerivad sekretariaadi tööd.        
Nad valmistavad ette ka juhatuse ja juhtkonna arutelud sekretariaati         
puudutavatel teemadel. 
 

3) Parlamendi koosseisu ametiaja alguses lepivad peasekretär ja asepeasekretärid        
kokku ülesannete jaotuses, mis sätestatakse organisatsiooni skeemiga ja mille         
kinnitab seejärel fraktsiooni juhatus ning mis tehakse teatavaks fraktsiooni         
täiskogu koosolekul pärast otsuse vastuvõtmist. 
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 VI PEATÜKK – EELARVE 
 
 
 

Artikkel 33. Fraktsiooni eelarve ja finantsselgitus 
 

1) Iga-aastane eelarveprojekt ja finantsselgitus esitatakse fraktsioonile      
koosolekul, mis toimub kalendriaasta lõpule võimalikult lähedal. 
 

2) Esimehel ja laekuril on kogu aeg täielik juurdepääs kõigile fraktsiooni          
finantsküsimusi puudutavatele dokumentidele. Delegatsioonide juhtidel on      
kogu aeg täielik juurdepääs kõigile fraktsiooni finantsküsimusi puudutavatele        
dokumentidele, välja arvatud nendele, mis on seotud liikmesriikide        
delegatsioonidele eraldatud summadega. 

 
Artikkel 34. Fraktsiooni finantseeskiri 

 
Rahastamiskorda reguleeritakse fraktsiooni finantseeskirjaga kooskõlas     
parlamendi kodukorra ja tunnustatud parimate tavadega. Raamatupidamisaruanne       
koostatakse kooskõlas üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega, järgides     
usaldusväärse finantsjuhtimise ja eelneva kinnitamise põhimõtteid. 
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 VII PEATÜKK – LÕPPSÄTTED 
 
 
 

Artikkel 35. Fraktsiooni asukoht 
 
Fraktsiooni ametlik asukoht on järgmine: Rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel 
 
 
Artikkel 36. Fraktsiooni ametlikud keeled 
 
Kõik liikmesriikide delegatsioonide ametlikud keeled on ühtlasi fraktsiooni ametlikud         
keeled. Liikmesriigi delegatsioon võib igal ajal otsustada mitte kasutada oma          
ametlikku keelt. 
 
 
Artikkel 37. Põhikirja autentne versioon 
 
Käesoleva põhikirja originaalversioon on ingliskeelne versioon. Põhikirja võib tõlkida         
teistesse keeltesse, tingimusel et ülimuslik on igal juhul ingliskeelne tekst. 
 
 
Artikkel 38. Põhikirja muutmine 
 
Fraktsiooni iga delegatsioon võib esitada juhatusele ettepanekuid põhikirja        
muutmiseks. Juhatus võib esitada need muudatusettepanekud fraktsiooni täiskogu        
koosolekule käesoleva põhikirja artiklis 12 sätestatud korras. Muudatusettepanek        
loetakse vastuvõetuks, kui see kiidetakse heaks antud häälte kahekolmandikulise         
häälteenamusega. Muutmisotsus kehtib, kui hääletamisel osales vähemalt pool        
fraktsiooni liikmetest ja liikmesriikide delegatsioonidest. 
 
 
Artikkel 39. Jõustumine 
 
Käesolev põhikirja versioon jõustub 2. juulil 2019. aastal. 
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