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Tarkistus  295 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht ja muut 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Osa V – luku 3 – 130 a artikla (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 130 a artikla 

Kirjallisesti vastattavat toissijaiset 

tiedustelut 

 1. Valiokunta, poliittinen ryhmä tai 

vähintään viisi prosenttia parlamentin 

jäsenistä voi esittää neuvostolle, 

komissiolle tai komission 

varapuheenjohtajalle / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle toissijaisia 

tiedusteluja, jotka koostuvat kirjallisesti 

vastattavista kysymyksistä ja joissa 

pyydetään lisätietoja erityisesti valituista 

aiheista. 

 Kysymykset annetaan puhemiehelle, joka 

varmistaa, että ne ovat tämän 

työjärjestyksen yleisten määräysten 

mukaisia ja täyttävät työjärjestyksen 

liitteessä1 a vahvistetut kriteerit, ja pyytää 

vastaanottajaa vastaamaan kahden viikon 

kuluessa. Puhemies voi jatkaa tätä 

määräaikaa kysymyksen laatijoita 

kuultuaan. 

 2. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 

parlamentin verkkosivustolla. 

 ____________________________ 

1 a Katso liite III. 

Or. en 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 130 b artikla 

 Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset 

tiedustelut, joista keskustellaan 

 1. Valiokunta, poliittinen ryhmä tai 

vähintään viisi prosenttia parlamentin 

jäsenistä voi esittää neuvostolle, 

komissiolle tai komission 

varapuheenjohtajalle / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle ensisijaisia 

tiedusteluja, jotka koostuvat kirjallisesti 

vastattavista kysymyksistä, joista 

keskustellaan. Kysymyksiin voidaan liittää 

lyhyet perustelut. 

 Kysymykset annetaan kirjallisina 

puhemiehelle, joka varmistaa, että ne ovat 

tämän työjärjestyksen yleisten määräysten 

mukaisia ja täyttävät työjärjestyksen 

liitteessä1 a vahvistetut kriteerit, sekä 

ilmoittaa kysymyksestä viipymättä 

vastaanottajalle ja pyytää tätä 

ilmoittamaan, vastataanko siihen ja jos 

vastataan, niin milloin. 

 2. Kun on saatu kirjallinen vastaus, 

ensisijainen tiedustelu otetaan 

parlamentin esityslistaluonnokseen 

149 artiklassa määrättyä menettelyä 

noudattaen. Asiasta on järjestettävä 

keskustelu, jos valiokunta, poliittinen 
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ryhmä tai vähintään viisi prosenttia 

parlamentin jäsenistä sitä pyytää. 

 3. Jos vastaanottaja kieltäytyy 

vastaamasta kysymykseen tai ei vastaa 

siihen kolmen viikon kuluessa, kysymys 

otetaan esityslistaluonnokseen. Asiasta on 

järjestettävä keskustelu, jos valiokunta, 

poliittinen ryhmä tai vähintään viisi 

prosenttia parlamentin jäsenistä sitä 

pyytää. Ennen keskustelua yksi 

kysymyksen laatijoista voi saada luvan 

esittää lisäperusteita kysymyksen tueksi. 

 4. Yksi kysymyksen laatijoista voi esitellä 

kysymyksen. Yksi asianomaisen 

toimielimen jäsenistä vastaa kysymykseen. 

 Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi 

jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 

123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä 

sovelletaan soveltuvin osin. 

 5. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 

parlamentin verkkosivustolla. 

 ____________________________ 

1 a Katso liite III. 

Or. en 
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Liite III – osa 1  

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

130 ja 131 artiklan mukaisia kirjallisesti 

vastattavia kysymyksiä koskevat kriteerit 

130, 130 a, 130 b ja 131 artiklan mukaisia 

kirjallisesti vastattavia kysymyksiä 

koskevat kriteerit 

Or. en 

 

 

 


