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Opositsiooni õigused parlamendi komisjonides
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Opositsiooni õigused komisjonides: mis ja milleks?
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Praktika teistes Euroopa riikides

Näited riigiti
Läti
Komisjonide koosseis määratakse proportsionaalsuse põhimõttel ja esimeeste kohad selguvad
parlamendierakondade läbirääkimiste tulemusel. Praeguses parlamendi koosseisus on opositsiooni juhitavad
kolm alatist komisjoni 3 ja neli allkomisjoni. 4 Järelevalve- ja kontrollikomisjonides opositsioonil nii-öelda
eriõigusi ei ole, kuid opositsiooni esindajatel on võimalus osutuda valituks sellise komisjoni esimehe kohale.
Uurimiskomisjoni moodustamiseks on vajalik vähemalt ⅓ parlamendisaadikute toetus.
Leedu
Vastavalt Leedu parlamendi statuudile valitakse eelarve- ja rahanduskomisjoni ning auditikomisjoni
esimeheks või aseesimeheks opositsioonierakonna esindaja. 5 Hetkepraktikast lähtuvalt kuulub üks kahest
eelarve- ja rahanduskomisjoni aseesimehe kohast ja auditikomisjoni esimehe koht opositsioonile. Lisaks näeb
hea tava ette, et korruptsioonivastase komisjoni esimeheks valitakse opositsiooni esindaja. Parlamendil on
kohustus moodustada uurimiskomisjon, kui selleks avaldab kirjalikult soovi vähemalt ¼ parlamendiliikmetest.
Norra
Parlamendipraktikast tulenevalt antakse järelevalve- ja põhiseaduskomisjoni (Scrutiny and Constitutional
Affairs Committee) esimehe koht opositsioonierakonna või vähemuserakonna esindajale. Lisaks on antud
komisjonis kasutusel ka teised vähemuse eriõigused (minority rights), mis peaksid aitama tagada komisjoni
töö efektiivsuse. Need õigused on sätestatud Norra parlamendi kodu- ja töökorra seaduses. 6 Eelkõige
väljenduvad vähemuse eriõigused ühe kolmandiku komisjoniliikmete õiguses teha valitsusele järelepärimisi
nende tegevuse suhtes ja vajadusel algatada uurimine, et kontrollida, kas valitsuse poliitika on kooskõlas
parlamendi otsuste ja kavatsustega. Uurimiskomisjone nende klassikalises mõistes Norra parlamendis ei esine.
Rootsi
Ehkki Rootsi põhiseaduses ja ka parlamendi kodu- ja töökorras puudub opositsiooni ametlik definitsioon, on
parlamendis väljakujunenud teatavad tavad, kuidas komisjonide esimehe ja aseesimehe kohad
parlamendierakondade vahel jaotatakse. Näiteks rahanduskomisjoni ja väliskomisjoni esimehe kohad on
traditsiooniliselt täidetud valitsuserakondade esindajate poolt, samal ajal kui kaitsekomisjoni ja
põhiseaduskomisjoni esimehe kohad on antud valitsusse mittekuuluvate erakondade esindajatele. Nende
komisjonide praegune koosseis kajastab samuti seda praktikat. Siiski on oluline märkida, et komisjonide
esimehe ja aseesimehe ametikohtade jaotus on tehniliselt alati parlamendierakondade vaheliste läbirääkimiste
tulemus ja seetõttu ei ole ühelegi erakonnale tagatud kindel arv esimehe või aseesimehe kohti.
Uurimiskomisjonide moodustamise kontekstis vähemuse õigused ei väljendu.
Saksamaa
Opositsiooni esindajatel ei ole Saksamaa Liidupäeva komisjonides eriõigusi nende kitsas tähenduses. Kõigil
fraktsioonidel ja Saksamaa Liidupäeva liikmetel on põhimõtteliselt võrdsed õigused oma ülesannete täitmisel.
Mis puudutab Saksamaa Liidupäeva eelarvekomisjoni, siis heast tavast lähtuvalt määratakse selle esimehe
kohale suurima opositsioonipartei esindaja. Eraldi huvitavaks teemaks Saksamaa parlamendi alamkoja
kontekstis on vähemuse (opositsiooni) õigused uurimiskomisjonide moodustamisel (vt Tupay, 2019).
Parlamendil on uurimiskomisjoni moodustamise kohustus, kui selleks avaldab soovi vähemalt ¼ saadikutest.
Sloveenia
Huvitavaks näiteks on Sloveenia, kus parlamendi töökorra seadus näeb ette, et riigirahanduse kontrolli
komisjonis (Commission for Public Finance Control) ja julgeolekuasutuste järelevalve komisjonis
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(Commission for Supervision of the Intelligence and Security Services) kuulub lisaks esimehe kohale
opositsioonile ka liikmete enamus. 7 Niisiis on Sloveenia parlamendi alamkoja näol tegu võrdlemisi
silmapaistava erandiga, kus teatud komisjonide liikmekohtade jagamisel kaldutakse kõrvale nii
proportsionaalsuse kui ka pariteetsuse printsiibist ning kohtade enamus antakse teadlikult opositsioonile. Mis
puudutab uurimiskomisjone, siis nende moodustamiseks on vajalik ⅓ parlamendiliikmete toetus.
Soome
Komisjonide koosseis määratakse proportsionaalsuse põhimõttel ja esimeeste kohad selguvad
parlamendierakondade läbirääkimiste tulemusel. Erandiks ei ole siinkohal ka järelevalve- ja
kontrollikomisjonid. Kõikides komisjonides on liikmetel õigus lisada komisjoni aruandele või arvamusele
vähemuse eriarvamus (minority report). Opositsioonierakondade liikmed kasutavad seda võimalust sageli.
Vähemuse aruanne võib esindada kõigi opositsioonierakondade ühist eriarvamust või neid võib olla ka mitu,
kui erakondadel on erinevad seisukohad. Uurimiskomisjonide moodustamise kontekstis opositsiooni õigused
otseselt kajastust ei leia.

Kokkuvõte
Demokraatlikule riigikorraldusele omases võimude vahelise kontrolli ja tasakaalu süsteemis täidab parlamendi
opositsioon olulist rolli. Opositsiooni järelevalve- ja kontrolliülesannete kontekstis on alust rääkida mitte ainult
opositsiooni kohustustest, vaid ka õigustest. Enimlevinud opositsiooni õigusi puudutavad praktikad
parlamendi komisjonides on järgmised: järelevalve- ja kontrollikomisjone juhib opositsioon,
uurimiskomisjonide moodustamiseks vajalik kvoorum on sätestatud alla ½ parlamendiliikmete koguarvust,
opositsioonil (vähemusel) on võimalus esitada komisjoni aruandega koos eriarvamus. Vähemalt ühte nendest
põhimõtetest rakendatakse suuremas osas Euroopa parlamentidest.
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