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PUHEENJOHTAJAKOKOUS 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

torstaina 30. huhtikuuta 2009 pidetystä kokouksesta 

 

klo 10.15–13.00 

 

Bryssel 

 

Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert PÖTTERING avasi kokouksen klo 10.25. 

  

 

Läsnä 

 

Poliittisten ryhmien puheenjohtajat 

 

McMILLAN-SCOTT (puheenjohtajana)  (PPE-DE) 

 

SCHULZ  (PSE) 

 

WATSON ja M. MAATEN (puheenjohtajana)  (ALDE) 

 

CROWLEY (yhteispuheenjohtajana)    (UEN) 

 

JONCKHEER (puheenjohtajana) ja LAMBERT 

(puheenjohtajana)  (Verts/ALE) 

 

WURTZ        (GUE/NGL) 

 

DAHL (yhteispuheenjohtajana)     (IND/DEM) 

 

 

Sitoutumattomat jäsenet1 

 

BELOHORSKÁ 

 

Kokouksessa läsnä myös 

 

WELLE, pääsihteeri 

                                                 
1)  Läsnä työjärjestyksen 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
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Kutsuttuna esityslistan 5 kohdan käsittelyä varten: 

Jaap de Hoop Scheffer, NATOn pääsihteeri 

 

 

Läsnä: 

SCHUWER, kabinettipäällikkö 

RUTGERS, avustaja 

van der HEIJDEN, sotilasasiamies 

 

 

Kutsuttuna esityslistan 6 kohdan käsittelyä varten: 

Leyla ZANA 

 

 

Läsnä: 

AYSEGÜL, avustaja 

 

 

Kutsuttuna esityslistan 3 kohdan käsittelyä varten: 

 

 

Neuvosto 

 

 edustajina  ARPIO 

    MILTON 

 

   

Komissio 

 

 edustajina  FRUTUOSO DE MELO 

MITEK 

BARANY 

    FILORI(2) 

    CORDINA(2) 

    SENNI(2) 

     

Alueiden komitea 

 

  edustajina RAIDE 

 

* 

*     * 

Puhemiehen kabinetti 

 RUHRMANN 

                                                 
2) Läsnä esityslistan 5 kohdan käsittelyä varten 
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 STOKELJ  

 TEASDALE 

 ALPERMANN 

 FREDSGAARD 

 MALASOMMA 

 STUTZMANN 

 REIJNDERS 

 GÓMEZ 

 

Pääsihteerin kabinetti 

 

 DREXLER 

 CASALPRIM 

 MANGOLD 

  

Sihteeristö 

 

Johdon pääosasto (PRES) HARLEY/STENSBALLE/VERGER 

    DUDZINSKA/CAHEN/SCOTT/ 

    JIMÉNEZ LOZANO/SANCHEZ RODRIGUEZ 

Sisäasioiden pääosasto (IPOL) RIBERA D'ALCALA/VANDENBOSCH 

Ulkoasioiden pääosasto (EXPO) NICKEL/AGUIRIANO/TOORNSTRA/  

    LERCH/ FRANJULIEN(2)/NOGAJ(3) 

Viestinnän pääosasto (COMM) RATTI/DUCH GUILLOT/HAKALA 

Varainhoidon pääosasto (FIN) VANHAEREN 

Oikeudellinen yksikkö PENNERA/SCHOO 

 

O. RATTI, suhteista poliittisten ryhmien sihteeristöihin vastaava johtaja. 

 

 

Poliittiset ryhmät  

 

RYNGAERT/SCRIBAN     (PPE-DE) 

VALLI/BAPTISTA/WINKLER/HOPPE(3)   (PSE) 

BEELS/ COLERA GARZON/RINALDI   (ALDE) 

BARRETT       (UEN) 

TSETSI/ DENKINGER     (Verts/ALE) 

D'ALIMONTE/LEPOLA     (GUE/NGL) 

BORDEZ /VAUGIER      (IND/DEM) 

BUGALHO       (NI) 

 

 

Kokouksen sihteereinä toimivat LINNUS, CALINOGLOU, SHEIL ja PEGAZZANO. 

                                                 
3) Läsnä esityslistan 6 kohdan käsittelyä varten 
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1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- pani merkille esityslistaluonnoksen (PE 421.957/CPG) ja hyväksyi sen sellaisena 

kuin se on esitettynä pöytäkirjassa. 
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2. Pöytäkirjan hyväksyminen 24. huhtikuuta 2009 pidetystä kokouksesta 

 

 Puheenjohtajakokous 

 

- pani merkille pöytäkirjan 24. huhtikuuta 2009 Strasbourgissa pidetystä kokouksesta 

(PE 421.937/CPG sekä PE 421.937/CPG/TAB) ja hyväksyi sen. 
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3. Toukokuun 2009 istuntojakson (maanantai 4.–torstai 7. toukokuuta 2009) lopullisen 

esityslistaluonnoksen hyväksyminen – täysistunnossa käytävien ensisijaisten keskustelujen 

suunnittelu 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- pani merkille seuraavan asiakirjan: 

 toukokuun 2009 istuntojakson esityslistaluonnos (PE 423.628/CPG), 

 parlamentin jäsenen MORAESin 27. huhtikuuta 2009 päivätty kirje kyselytunnin 

kulusta täysistunnossa Strasbourgissa (PE 422.006/CPG), 

 IMCO-valiokunnan puheenjohtajan McCARTHYn 24. huhtikuuta 2009 päivätty 

kirje, jossa pyydetään kuluttajien oikeuksia koskevan, komissiolle osoitetun 

suullisen kysymyksen ottamista toukokuun 2009 istuntojakson esityslistalle 

keskustelun ja päätöslauselman kera (PE 422.004/CPG), 

 LIBE-valiokunnan puheenjohtajan DEPREZ'n 24. huhtikuuta 2009 päivätty kirje, 

jossa vaaditaan, että Euroopan parlamentin on saatava hyödyntää koko Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklassa vahvistettu kolmen kuukauden 

vähimmäisaika tarkastellakseen joidenkin jäsenvaltioiden aloitetta, joka koskee 

toimivaltakiistoja rikosoikeudenkäynneissä - viite 2009/0802CNS 

(PE 422.003/CPG); 

 

- käsitteli toukokuun 2009 istuntojakson (maanantai 4.–torstai 7. toukokuuta 2009) 

lopullisen esityslistaluonnoksen johdon pääosaston laatiman muistion pohjalta, joka 

sisältää eri vaihtoehdot ja joka jaettiin poliittisten ryhmien pääsihteereiden kanssa 

29. huhtikuuta 2009 pidetyn valmistelukokouksen jälkeen, ja hyväksyi kyseiseen 

muistioon sisältyvät ehdotukset seuraavin muutoksin: 

 

maanantai 4. toukokuuta 2009 

- päätti, että IMCO-valiokunnan komissiolle osoittamasta, kuluttajien oikeuksia 

koskevasta suullisesta kysymyksestä (O-0076/2009) käytävän keskustelun 

päätteeksi ei hyväksytä päätöslauselmaa; 
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- pyysi puhemiestä antamaan toukokuun 2009 istuntojakson aikana 

täysistunnossa julkilausuman iranilais-amerikkalaisesta toimittajasta 

SABERIsta, jonka iranilainen tuomioistuin on tuominnut kahdeksaksi vuodeksi 

vankeuteen vakoilusta Yhdysvaltojen hyväksi; 

 

keskiviikko 6. toukokuuta 2009 

- päätti säilyttää viidestä Lissabonin sopimusta koskevasta mietinnöstä käytävän 

yhteisen keskustelun esityslistalla; 

 

torstai 7. toukokuuta 2009 

- päätti olla korvaamatta Manuel ROSALESin tapausta (jota on kaavailtu 

käsiteltävän ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 

loukkaustapauksista käytävien keskustelujen yhteydessä) Roxana SABERIn 

tapauksella; 

 

**** 

 

- kuuli  Verts/ALE-ryhmän puheenjohtajana toimivan JONCKHEERin puheenvuoron, 

jossa tämä pyysi, että ehdotusta asetukseksi kasvinsuojeluaineita koskevista 

tilastoista koskevasta suosituksesta toiseen käsittelyyn (2006/0258, esittelijä: 

STAES), joka ei 24. huhtikuuta 2009 saanut taakseen tarvittavaa määräenemmistöä, 

äänestettäisiin uudelleen toukokuun 2009 istuntojaksolla seuraavat seikat huomioon 

ottaen: 

 

 24. huhtikuuta oli perjantai; huhtikuun II istuntojakson ajankohdan muuttaminen 

johtui ortodoksisen pääsiäisen vietosta, jonka vuoksi kyseinen istuntojakso 

järjestettiin tiistaista perjantaihin eikä maanantaista torstaihin, kuten yleensä on 

tapana; 

 neuvosto olisi yksipuolisesti todennut yhteyden edellä mainitun 

yhteispäätösmenettelyn loppuunsaattamisen ja kasvinsuojeluaineiden 

markkinoille saattamista koskevaan asetukseen liittyvän yhteispäätösmenettelyn 
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(2006/0136, esittelijä: BREYER) sekä torjunta-aineiden kestävää käyttöä 

koskevaan direktiiviin liittyvän yhteispäätösmenettelyn välillä (2006/0132, 

esittelijä: KLASS) – parlamentti hyväksyi kyseiset kaksi 

lainsäädäntöpäätöslauselmaa 13. tammikuuta 2009; 

 

- kävi keskustelun; 

 

- kuuli puhemiehen puheenvuoron, jossa tämä ilmoitti tekevänsä päätöksen kyseisen 

äänestyksen ottamisesta toukokuun 2009 istuntojakson esityslistalle kuultuaan 

oikeudellista yksikköä äänestyksen esityslistalle ottamisen yhteensopivuudesta 

parlamentin työjärjestyksen määräysten kanssa.  
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4. Puhemiehen ilmoitukset 

 

4.1. Puheenjohtajakokouksen seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- kuuli puhemiehen puheenvuoron, jossa tämä ehdotti, että puheenjohtajakokouksen 

seuraavaa kokousta aikaistettaisiin keskiviikkoon 6. toukokuuta 2009 kello 10.00–

12.00, jotta hän voi osallistua päivää myöhemmin Prahassa järjestettävään, 

työllisyyttä käsittelevään huippukokoukseen; 

 

- hyväksyi tämän ehdotuksen. 

 

4.2. Puhemiehen virallinen vierailu Liettuaan 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- kuuli puhemiehen selonteon Baltian maiden "kansalaisfoorumista", joka järjestettiin 

28. huhtikuuta 2009 Vilnassa puhemiehen Liettuaan tekemän virallisen vierailun 

(27.–28. huhtikuuta 2009) puitteissa. 

 

4.3. Puhemiehen tapaaminen Puolan tasavallan presidentin Lech KACZYŃSKIn kanssa 

(Varsova, 29. huhtikuuta 2009) 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- kuuli puhemiestä, joka kertoi, että kyseisessä tapaamisessa 

 hän ilmoitti KACZYŃSKIlle Euroopan parlamentin odottavan, että Puola 

edesauttaa Lissabonin sopimuksen ratifiointia, 
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 KACZYŃSKI vakuutti hänelle, ettei Puola aio estää Lissabonin sopimuksen 

ratifiointia, vahvistamatta kuitenkaan päivämäärää. 

 

4.4. Puheenjohtajakokouksen kokoukset Euroopan parlamentin vaalien ja uuden 

parlamentin järjestäytymisistunnon välisenä aikana 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- kuuli puhemiehen puheenvuoron, jossa tämä ehdotti, että samoin kuin 

aikaisemmilla vaalikierroksilla, puheenjohtajakokouksen pitäisi pitää yksi tai 

useampi kokous Euroopan parlamentin vaalien ja uuden parlamentin 

järjestäytymisistunnon (14. heinäkuuta) välisenä aikana; 

 

- kävi keskustelun, jossa sovittiin, että puheenjohtajakokous kokoontuu torstaina 

9. heinäkuuta. 

 

 

4.5. Puheenjohtajakokouksen tapaaminen neuvoston tulevan puheenjohtajavaltion 

Ruotsin kanssa Tukholmassa 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- pani merkille neuvoston tulevan puheenjohtajavaltion Ruotsin ehdotuksen, että 

kyseinen tapaaminen järjestettäisiin 17. heinäkuuta 2009; 

 

- kuuli puhemiehen puheenvuoron, jossa tämä ehdotti, että kyseinen tapahtuma 

järjestetään kesäkuun lopulla, ottaen huomioon yleisen käytännön, jonka 

mukaan tällainen tapaaminen järjestetään ennen uuden puheenjohtajakauden 

alkua; 
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- kävi kyseisestä aiheesta keskustelun, jonka päätteeksi torstai 25. kesäkuuta 

vahvistettiin sopivaksi ajankohdaksi Tukholmaan suuntautuvalle vierailulle; 

 

- kehotti pääsihteeriä vielä kerran tutkimaan kyseistä mahdollisuutta (ja muita 

toteutuskelpoisia mahdollisuuksia) Ruotsin viranomaisten kanssa. 
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5. Tapaaminen NATOn pääsihteerin DE HOOP SCHEFFERin kanssa 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- pani merkille seuraavat asiakirjat: 

 ote 8. tammikuuta 2009 pidetyn puheenjohtajakokouksen kokouksen 

pöytäkirjasta (kohta 4.4), 

 Euroopan parlamentin 19. helmikuuta 2009 antama päätöslauselma Naton 

merkityksestä EU:n turvallisuusjärjestelmässä (2008/2197(INI)), 

 Strasbourgin-Kehlin huippukokouksen julkilausuma, jonka Pohjois-Atlantin 

neuvoston kokoukseen Strasbourgissa ja Kehlissä le 4. huhtikuuta 2009 

osallistuneet valtioiden ja hallitusten päämiehet antoivat, 

 4. huhtikuuta 2009 järjestetyn Strasbourgin-Kehlin huippukokouksen 

julkilausumat liiton turvallisuudesta ja Afganistanista, 

 Pohjois-Atlantin yhteistyösopimuksen teksti; 

 

- kuuli puhemiestä, joka toivotti tervetulleeksi NATOn pääsihteerin DE HOOP 

SCHEFFERin korostaen, että kyseessä oli ensimmäinen NATOn pääsihteerin 

vierailu puheenjohtajakokouksessa; 

 

- kuuli DE HOOP SCHEFFERiä, joka 

 

 kertoi Strasbourgissa ja Kehlissä 3.–4. huhtikuuta 2009 pidetyn NATOn 

huippukokouksen tuloksista sekä NATOn tällä hetkellä kohtaamista haasteista 

(Afganistan, NATOn laajentuminen, suhteet Venäjään jne.), 

 korosti NATOn ja Euroopan unionin välisen tiiviin yhteistyön välttämättömyyttä,  

 ilmoitti kannattavansa puolustuksen alalla vahvaa Eurooppaa, joka olisi NATOn 

etujen mukainen; 
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- kuuli PSE-ryhmän puheenjohtajan SCHULZin, ALDE-ryhmän puheenjohtajan 

WATSONin, GUE/NGL-ryhmän puheenjohtajan WURTZin ja IND/DEM-ryhmän 

yhteispuheenjohtajan DAHLin puheenvuorot muun muassa seuraavista aiheista: 

 

 NATOn rooli Afganistanissa, 

 Pakistanin tilanne, 

 NATOn mahdollinen rooli Kyproksessa, 

 NATOn suhteet Venäjään, 

 NATOn toimintakenttä, 

 NATOn laajentumisnäkymät Georgiaan ja Ukrainaan; 

 

- kuuli PPE-DE-ryhmän puheenjohtajana toimivan Mc MILLAN-SCOTTin 

puheenvuoron, jossa tämä pahoitteli kyseisen ryhmän puheenjohtajan DAULin, 

AFET-valiokunnan puheenjohtajan SARYUSZ-WOLSKIn ja SEDE-alivaliokunnan 

puheenjohtajan von WOGAUn poissaoloa ja totesi, että vaikka kyseiset henkilöt oli 

kutsuttu kokoukseen, he eivät voineet osallistua siihen, koska he osallistuivat 

Varsovassa tuolloin meneillään olleeseen kyseisen ryhmän konferenssiin; 

 

- kuuli puhemiestä, joka 

 

 korosti NATOn ja Euroopan unionin välisen tiiviimmän yhteistyön tärkeyttä, 

 totesi olevan tarpeen järjestää piakkoin vastaavanlainen tapaaminen NATOn 

seuraavan pääsihteerin Anders Fogh RASMUSSENin kanssa, joka aloittaa 

tehtävässään 1. elokuuta 2009.  
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6. Tapaaminen vuoden 1995 Saharov-palkinnon saajan Leyla ZANAn kanssa 

 

Puheenjohtajakokous 

 

 

- pani merkille seuraavat asiakirjat: 

 valtuuskunnan EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 

puheenjohtajan LAGENDIJKin 26. helmikuuta 2009 päivätty kirje, jossa 

ehdotetaan, että RÜHLE osallistuisi ZANAn uusintaoikeudenkäyntiin 

31. maaliskuuta 2009 Diyarbakirissa Turkissa (PE 421.825/CPG), 

 puhemiehen 16. huhtikuuta 2009 päivätty kirje, jossa puhemies ilmoittaa 

hyväksyvänsä kyseisen pyynnön (PE 421.825/CPG/REP), 

 puhemiehen 21. huhtikuuta 2009 päivätty kirje, jossa vuoden 1995 Saharov-

palkinnon saaja Leyla ZANA kutsutaan puheenjohtajakokouksen 30. huhtikuuta 

2009 Brysselissä pidettävään kokoukseen (PE 421.982/CPG); 

 

- kuuli puhemiestä, joka toivotti Leyla ZANAn tervetulleeksi ja osoitti tälle 

tunnustuksensa siitä, että tämä on omistanut elämänsä kansansa puolustamiselle; 

 

- kuuli PSE-ryhmän puheenjohtajan SCHULZin ja GUE/NGL-ryhmän puheenjohtajan 

WURTZin puheenvuorot, joissa nämä pahoittelivat laajentumisasioista vastaavan 

komission jäsenen REHNin poissaoloa, sillä vaikka hänet oli kutsuttu tähän 

kokoukseen, hän ei voinut osallistua siihen, koska hän osallistui 1. toukokuuta 2004 

tapahtuneen laajentumisen viisivuotisjuhlallisuuksiin Prahassa; 

 

- kuuli ZANAn puheenvuoron, jossa tämä kertoi saattavansa joutua meneillään olevan 

uusintaoikeudenkäynnin johdosta 12 vuodeksi vankeuteen ja  

 

 kertoi Turkin ja erityisesti Turkin kurdien ihmisoikeustilanteen kehittymisestä, 

 otti kantaa Turkin liittymisprosessiin Euroopan unioniin, 

 katsoi, että kurdien ongelma on eurooppalainen ongelma, ja pyysi Euroopan 

unionia kohtelemaan Turkkia ja kurdeja tasapuolisesti; 
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- kuuli PPE-DE-ryhmän puheenjohtajan McMILLAN-SCOTTin, PSE-ryhmän 

puheenjohtajan SCHULZin, ALDE-ryhmän puheenjohtajana toimivan MAATENin, 

UEN-ryhmän yhteispuheenjohtajan CROWLEYn, Verts/ALE-ryhmän 

yhteispuheenjohtajana toimivan LAMBERTin sekä IND/DEM-ryhmän 

yhteispuheenjohtajan DAHLin puheenvuorot, jotka koskivat muun muassa seuraavia 

aiheita: 

 

 kansanedustajien vangitseminen eri maissa Turkki mukaan luettuna,  

 väkivaltaisuudet, joihin PKK on syyllistynyt, 

 maallisuus Turkissa, 

 Turkin hallituksen liittymisneuvottelujen puitteissa toteuttamat uudistukset; 

 

- kuuli puhemiestä, joka ilmoitti, että 

 

 hän ilmoittaa kokouksen päätteeksi järjestettävässä tiedotustilaisuudessa 

parlamentin aikomuksesta seurata ZANAn oikeudenkäyntiä; 

 

 hän lähettää komission jäsen REHNille viestin sekä siitä kopion komission 

puheenjohtaja BARROSOlle pahoitellakseen REHNin poissaoloa kokouksesta ja 

todetakseen, että komission ja parlamentin välisen puitesopimuksen mukaisesti 

komission jäsenten pitäisi tehdä kaikkensa pystyäkseen olemaan läsnä niissä 

parlamentin kokouksissa, joihin heitä pyydetään osallistumaan. 
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7. Vaali-ilta parlamentissa – PSE-ryhmän pyyntö saada käyttöönsä kokoussali (ASP 3G2) 

oheispalveluineen (tekninen tuki, tulkkaus ja tarjoilu) sekä salin edustalla oleva tila vaali-

iltana 7. kesäkuuta 2009 Brysselissä – rahoitusselvitys 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- pani merkille seuraavat asiakirjat: 

 

 PPE-DE-ryhmän pääsihteerin KAMPin 28. huhtikuuta 2009 päivätty kirje, joka 

koskee hänen ryhmänsä pyyntöä saada käyttöönsä kyseinen kokoussali sekä 

tulkkaus- ja muut palvelut vaali-iltana 7. kesäkuuta 2009 Brysselissä, sekä sen 

liitteenä oleva rahoitusselvitys (PE 422.007/CPG sekä liite), 

 PSE-ryhmän pääsihteerin COLOMBOn 24. maaliskuuta 2009 päivätty kirje, joka 

koskee edellä mainittua pyyntöä, sekä sen liitteenä oleva rahoitusselvitys 

(PE 421.931/CPG sekä liite); 

 

- kuuli pääsihteeriä, joka 

 

 ilmoitti PPE-DE-ryhmän esittäneen vastaavan pyynnön,  

 korosti, että vaali-ilta on organisoitava siten, että otetaan huomioon sekä eri 

poliittisten ryhmien suunnittelemat tapahtumat että ne, jotka parlamentti 

kokonaisuudessaan aikoo järjestää viestinnän pääosaston kautta, varsinkin, mitä 

tulee kokoushuoneiden ulkopuolella sijaitseviin alueisiin; 

 

- hyväksyi PSE-ryhmän pyynnön saada järjestää kokous parlamentin tiloissa 

Brysselissä sunnuntaina 7. kesäkuuta 2009, koska kaikille muillekin poliittisille 

ryhmille tarjotaan sama mahdollisuus; 

 

- kehotti kaikkia poliittisia ryhmiä ilmoittamaan pääsihteerille 13. toukokuuta 

mennessä kaikki muut kokouspalveluja sunnuntaina 7. kesäkuuta 2009 koskevat 
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pyyntönsä, jotta ne voidaan käsitellä ajoissa ja jotta voidaan edistää hyödyllistä 

synergiaa koko parlamentin järjestämän vaali-iltatapahtuman ja poliittisten ryhmien 

vastaavien tapahtumien välillä. 
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8. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn alainen lainsäädäntö – pääsihteerin muistio 

 

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen (6. toukokuuta 2009, Strasbourg). 
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9. Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien lukumäärä ja nimet – 

poliittisten ryhmien koordinointiyksikön 29. huhtikuuta 2009 päivätty tarkistettu muistio 

 

Puheenjohtajakokous, joka teki päätöksensä ilman keskustelua, 

 

- pani merkille seuraavat asiakirjat: 

 

 edellä mainittu muistio (PE 421.975/CPG/REV2), 

 Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2007 tekemä päätös parlamenttien 

välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja niiden jäsenten lukumäärästä 

(P6_TA(2007)0066), 

 Euroopan parlamentin 14. syyskuuta 2004 tekemä päätös parlamenttien välisistä 

suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa ja 

yhteistyövaliokunnissa olevien valtuuskuntien jäsenten lukumäärästä 

(P6_TA(2004)0004), 

 Euroopan parlamentin 10. maaliskuuta 2004 tekemä päätös parlamenttien 

välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa 

sekavaliokunnissa ja yhteistyövaliokunnissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä 

(P6_TA(2004)0166); 

 

- hyväksyi poliittisten ryhmien koordinointiyksikön 29. huhtikuuta 2009 päivätyt 

ehdotukset, jotka koskevat parlamenttien välisistä suhteista vastaavien 

valtuuskuntien, parlamentaarisissa sekavaliokunnissa olevien valtuuskuntien, 

parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa olevien valtuuskuntien sekä 

monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien 

lukumäärää ja nimiä; 

 

- päätti jättää kyseiset ehdotukset täysistunnon hyväksyttäväksi toukokuun 2009 

istuntojaksolla. 
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10. Vierailut kolmen toimipaikan ulkopuolelle 

 

10.1. Pyyntö saada lähettää neljän jäsenen valtuuskunta transatlanttisen talousneuvoston 11.–

12. kesäkuuta 2009 Washingtonissa pidettävään kokoukseen – rahoitusselvitys – suhteista 

Yhdysvaltoihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan EVANSin kirje 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- päätti siirtää päätöksen kyseisestä kohdasta seuraavaan kokoukseensa (6. toukokuuta 

2009). 

 

10.2 Pyyntö saada lähettää suhteista Iraniin vastaavan valtuuskunnan enintään viisijäseninen 

työryhmä Iraniin 3.–6. heinäkuuta 2009 – rahoitusselvitys – kyseisen valtuuskunnan 

puheenjohtajan BEERin kirje  

 

Puheenjohtajakokous, joka teki päätöksensä ilman keskustelua, 

 

- pani merkille edellä mainitun, 6. maaliskuuta 2009 päivätyn kirjeen ja siihen liittyvän 

rahoitusselvityksen (PE 421.985/CPG sekä liite); 

 

-  pani merkille seuraavat seikat: 

 

 edellä mainittu pyyntö luvan saamiseksi matkaa varten vain muutama päivä 

ennen uuden parlamentin järjestäytymisistuntoa (14. heinäkuuta 2009), 

 valtuuskuntien tehtävien suorittamista koskevien täytäntöönpanomääräysten 

7 artiklan 6 kohdassa määrätään seuraavaa: "Vaalivuoden vuosiohjelma ei 

kyseisenä vuonna saa sisältää parlamenttien välisiä kokouksia kolmansissa 

maissa 1. huhtikuuta–30. syyskuuta välisenä aikana. Vuosiohjelmassa otetaan 

asianmukaisesti huomioon vaalivuoden erityispiirteet.", 

 parlamentti päätti vuoden 2009 kokouskalenteriaan hyväksyessään 

poikkeuksellisesti varata viikon 15 (6.–10. huhtikuuta) parlamentin 
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ulkopuoliseen toimintaan ja myöntää siten valtuuskunnille lupa tehdä matkoja 

kyseisen viikon loppuun asti; 

 

- hylkäsi edellä mainitun pyynnön, koska se ei ole voimassa olevien määräysten 

mukainen.  
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11. Kiireellisinä käsiteltävät ja muut asiat 

 

11.1 Jäsenten läsnäolo poliittisten ryhmien kokouksille varattujen viikkojen aikana Euroopan 

parlamentin vaalien ja uuden parlamentin järjestäytymisistunnon välisenä aikana 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- kävi lyhyen keskustelun jäseniä koskevista järjestelyistä Euroopan parlamentin 

vaalien ja uuden parlamentin järjestäytymisistunnon välisenä aikana; 

 

- päätti, että poliittisten ryhmien kokoonpanoon mahdollisesti tulevien muutosten 

vuoksi nykyiset jäsenet ja kesäkuussa valittavat uudet jäsenet voivat, riippumatta 

siitä, kuuluvatko he johonkin nykyisistä poliittisista ryhmistä, osallistua parlamentin 

toimintaan poliittisten ryhmien kokouksille varattujen päivien aikana Euroopan 

parlamentin vaalien ja uuden parlamentin järjestäytymisistunnon välisenä aikana. 
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12. Tiedoksi annettavat asiat 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- pani merkille seuraavat asiakirjat: 

 

Toimielinten välinen 

kirjeenvaihto 

 

- pohjoinen–etelä-keskuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan BERGAMINIn 

1. huhtikuuta 2009 päivätty kirje, joka koskee Lissabonissa sijaitsevan pohjoinen–

etelä-keskuksen toimintaa ja jossa kehotetaan nimittämään Euroopan parlamentin 

ehdokas vuoden 2009 pohjoinen–etelä-palkinnon saajaksi (määräaika 31. toukokuuta 

2009) (PE 421.963/CPG). 

 

Ulkoinen kirjeenvaihto 

 

Sisäinen kirjeenvaihto 

 

- suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaavan valtuuskunnan 

puheenjohtajan TRIANTAPHYLLIDESin 23. huhtikuuta 2009 päivätty kirje, joka 

koskee Palestiinan lakia säätävän neuvoston kanssa 5. ja 6. toukokuuta 2009 

Strasbourgissa pidettäväksi kaavaillun parlamenttien välisen kokouksen siirtämistä 

(PE 421.996/CPG sekä liite); 

 

- ITRE-valiokunnan puheenjohtajan NIEBLERin 13. maaliskuuta 2009 päivätty kirje, 

joka koskee toimielinten välisen Galileo-paneelin 18. helmikuuta 2009 pidettyä 

järjestäytymiskokousta (PE 421.987/CPG); 

 

- Moldovan tasavallassa 26.–29. huhtikuuta 2009 vierailleen tilapäisen valtuuskunnan 

puheenjohtajan MIKKOn 29. huhtikuuta 2009 päivätty raportti (PE 422.010/CPG). 
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13. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

 

Puheenjohtajakokous 

 

- päätti pitää seuraavan sääntömääräisen kokouksensa keskiviikkona 6. toukokuuta 

2009 klo 10.00–12.00 Louise Weiss -rakennuksen kokoushuoneessa R1,1 

Strasbourgissa. 

 

 

 

*          * 

* 

 

Kokous päättyi klo 13.20. 

 

*          * 

* 

 


