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7.12.2016 A8-0344/292 

Tarkistus  292 

Max Andersson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Osa II – luku 2 – 53 a artikla (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 53 a artikla 

 Tarkistukset, jotka koskevat tasa-

arvoperiaatteen sisällyttämistä kaikkeen 

politiikkaan 

 Lausunnot tasa-arvoperiaatteen 

sisällyttämisestä kaikkeen politiikkaan 

antaa valiokunta, jonka toimivaltaan 

kyseinen asia kuuluu. 

 Lausunto koostuu asiasta vastaavan 

valiokunnan tekstiin tehtävistä 

tarkistuksista, joihin voidaan tarvittaessa 

liittää lyhyet perustelut. Perustelujen 

laatija vastaa perusteluista, eikä niistä 

äänestetä. 

 Asiasta vastaava valiokunta äänestää 

tarkistuksista. 

 Sovelletaan 53 artiklan 3, 5 ja 6 kohtaa 

sekä 205 artiklan 2 ja 4 kohtaa. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Tarkistus  293 

Max Andersson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Osa VII – luku 5 – 168 a artikla (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 168 a artikla 

 Vähimmäismäärät 

 1.  Jollei toisin mainita, tässä 

työjärjestyksessä sovelletaan seuraavia 

määritelmiä: 

 a)  ’alhaisella vähimmäismäärällä’ 

tarkoitetaan yhtä kahdeskymmenesosaa 

parlamentin jäsenistä tai yhtä poliittista 

ryhmää; 

 b)  ’keskitason vähimmäismäärällä’ 

tarkoitetaan yhtä kymmenesosaa 

parlamentin jäsenistä tai yhtä poliittista 

ryhmää; 

 c)  ’korkealla vähimmäismäärällä’ 

tarkoitetaan yhtä viidesosaa parlamentin 

jäsenistä; tämä jäsenmäärä voi koostua 

yhdestä tai useammasta poliittisesta 

ryhmästä tai yksittäisistä jäsenistä taikka 

näiden yhdistelmästä. 

 2.  Jäsenen allekirjoitus, jota 

sovellettavan vähimmäismäärän 

saavuttamisen toteaminen mahdollisesti 

edellyttää, voi olla joko käsinkirjoitettu tai 

sähköisessä muodossa parlamentin 

sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä 

tuotettu. Jäsen voi sovellettavien 

määräaikojen kuluessa peruuttaa 

allekirjoituksensa, mutta hän ei voi enää 
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uusia sitä myöhemmin. 

 3.  Jos vähimmäismäärän 

saavuttaminen edellyttää poliittisen 

ryhmän tukea, ryhmä toimii 

puheenjohtajansa välityksellä tai 

puheenjohtajan tähän tehtävään 

nimittämän henkilön välityksellä. 

 4.  Poliittisen ryhmän tuki lasketaan 

keskitason ja korkeaa vähimmäismäärää 

sovellettaessa seuraavasti: 

 – jos työjärjestyksen artiklaan, jossa 

kyseinen vähimmäismäärä vahvistetaan, 

vedotaan istunnon tai kokouksen 

kuluessa, kaikki tuen antavaan ryhmään 

kuuluvat fyysisesti läsnä olevat jäsenet; 

 – muissa tapauksissa kaikki tukensa 

esittävään ryhmään kuuluvat jäsenet. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Tarkistus  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Liite I – 4 a artikla (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 4 a artikla 

 Esittelijöiden ja valiokuntien 

puheenjohtajien ilmoitus 

 1.  Esittelijöiden ja valiokuntien 

puheenjohtajien on allekirjoitettava 

ilmoitus riippumattomuudesta ennen 

erityistehtävänsä aloittamista. 

 2.  Kunkin mietinnön esittelijän ja 

asianomaisen valiokunnan 

puheenjohtajan on listattava mietinnön 

liitteessä kaikki mahdolliset kokoukset, 

joita heillä on ollut mietinnön aiheesta 

ulkopuolisten edunvalvojien kanssa. 

Or. en 

 

 

 


