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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
työjärjestyksen muuttamisesta uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn sovellettavan 
kieliä koskevan järjestelyn osalta
(5953/2008 – C6-0066 – 2008/0801(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi (5953/2008),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 245 artiklan 2 kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 160 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0066/2008),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 245 artiklan toisen kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön 160 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun komission lausunnon, 
joka koskee yhteisöjen tuomioistuimen esittämää pyyntöä muuttaa sen työjärjestystä 
uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn sovellettavan kieliä koskevan järjestelyn 
osalta tuomioistuimen perussäännön 64 artiklaa noudattaen (SEC(2008)0345),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy luonnoksen neuvoston päätökseksi;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, 
josta se kuuli parlamenttia;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tarkoituksena luonnoksessa neuvoston päätökseksi, joka on saanut alkunsa tuomioistuimen 
pyynnöstä, on sisällyttää yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen määräys kielten käytöstä 
uudelleenkäsittelyä koskevassa menettelyssä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
perussäännön 64 artiklan mukaisesti sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
245 artiklan toisessa kohdassa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 
160 artiklan toisessa kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

EY:n perustamissopimuksen 225 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä Euratomin 
perustamissopimuksen 140 A artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään menettelystä, jossa 
yhteisöjen tuomioistuin käsittelee uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
päätökset, joilla tämä ratkaisee lainkäyttölautakuntien päätöksiä koskevat muutoksenhaut tai 
ratkaisee ennakkoratkaisupyynnöt yhteisöjen tuomioistuimen perussäännössä määrätyissä 
erityisasioissa.

Tuomioistuimen perussääntöön sisältyy mahdollisuus uudelleenkäsittelyyn, jos 
ennakkoratkaisukysymyksistä tulee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvia. Kyseistä mahdollisuutta ei ole vielä toteutettu, mutta tuomioistuin on katsonut 
tarpeelliseksi muuttaa asetustaan voidakseen soveltaa kieliä koskevaa järjestelyä tähän uuteen 
uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn.

Asetuksen muutoksen mukaan sen perusteella, että 123 a artikla lisätään otsikkoon 
IV a osastoon, oikeudenkäyntikielenä on uudelleenkäsittelyn kohteena olevassa yhteisöjen 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksessä käytetty kieli.

Ehdotettu määräys noudattaa näin ollen työjärjestyksen 110 artiklassa olevaa määräystä 
muutoksenhausta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksiin.

Sen vuoksi esittelijä hyväksyy luonnoksen neuvoston päätökseksi.
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