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Tarkistus 12
Pervenche Berès

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksen asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen pohjalta, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä 
tai hylkäämistä.

Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksensä ottaen huomioon
asiasta vastaavan valiokunnan suosituksen, 
jossa ehdotetaan joko säädöksen 
hyväksymistä tai hylkäämistä. Suositus 
sisältää johdanto-osan viitteitä mutta ei 
johdanto-osan kappaleita. Se voi sisältää 
lyhyet perustelut, joiden laatimisesta 
vastaa esittelijä ja joista ei äänestetä. 
Perustelujen on kuitenkin oltava 
yhtäpitäviä suosituksen tekstin kanssa 
sellaisena kuin asiasta vastaava 
valiokunta on sen hyväksynyt. Ellei näin 
ole, asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja voi poistaa perustelut.
Asiasta vastaava valiokunta voi jättää 
suosituksensa ohella käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen. Valiokunnat, 
joilta pyydetään lausunto 188 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, voivat antaa 
lausunnon, joka koostuu ehdotuksista 
asiasta vastaavan valiokunnan 
päätöslauselmaesityksen osiksi.
Asiasta vastaava valiokunta käsittelee 
hyväksyntää koskevan pyynnön ilman 
aiheetonta viivytystä. Jos asiasta vastaava 
valiokunta ei ole antanut suositusta 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
hyväksyntää koskeva pyyntö on lähetetty 
sille, sen on ilmoitettava asiasta 
parlamentille. Parlamentti voi järjestää 
keskustelun tältä pohjalta.

Or. en
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Tarkistus 13
Gerald Häfner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksen asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen pohjalta, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä 
tai hylkäämistä.

Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksensä ottaen huomioon
asiasta vastaavan valiokunnan suosituksen, 
jossa ehdotetaan joko säädöksen 
hyväksymistä tai hylkäämistä. Suositus 
sisältää johdanto-osan viitteitä, ja se voi 
sisältää johdanto-osan kappaleita.

Or. en

Tarkistus 14
Eva Joly

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksen asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen pohjalta, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä 
tai hylkäämistä.

Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti, se tekee 
päätöksensä ottaen huomioon asiasta 
vastaavan valiokunnan suosituksen, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä 
tai hylkäämistä. Suositukseen voidaan 
liittää johdanto-osan kappaleita, joissa ei 
pidä millään tavalla muuttaa ehdotetun 
säädöksen tekstiä eikä asettaa ehtoja sen 
hyväksymiselle tai täytäntöönpanolle.

Or. en
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Perustelu

Avoimuuden vuoksi parlamentin olisi voitava perustella päätöksensä johdanto-osan 
kappaleissa. Tämä myös vahvistaa parlamentin poliittista roolia, etenkin suhteessa muihin 
toimielimiin. Parlamentin päätösten näkyvyyden lisäämiseksi olisi parempi, että perustelut 
päätökselle antaa tai olla antamatta hyväksyntä sisällytetään suositukseen, jolla hyväksyntä 
annetaan tai evätään, kuin erilliseen päätöslauselmaesitykseen.

Tarkistus 15
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

 Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksen asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen pohjalta, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä 
tai hylkäämistä.

Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle tai 
kansainväliselle sopimukselle, se tekee 
päätöksensä ottaen huomioon asiasta 
vastaavan valiokunnan suosituksen, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen tai sopimuksen
hyväksymistä tai hylkäämistä. Suositus 
sisältää johdanto-osan viitteitä mutta ei 
johdanto-osan kappaleita. Se voi sisältää 
lyhyet perustelut, joiden laatimisesta 
vastaa esittelijä ja joista ei äänestetä. 
Valiokunnassa esitetyt tarkistukset 
voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos 
niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin 
esittelijän ehdottamassa suosituksessa.

Or. de

Tarkistus 16
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Asiasta vastaava valiokunta voi jättää 
suosituksensa ohella käsiteltäväksi muun 
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kuin lainsäädäntöä koskevan 
päätöslauselmaesityksen, jossa 
parlamentti perustelee päätöstään 
johdonmukaisella ja ymmärrettävällä 
tavalla tai jossa esitetään suosituksia 
säädöksen tai kansainvälisen sopimuksen 
täytäntöönpanosta. Asiasta vastaava 
valiokunta pyytää kutakin menettelyyn 
osallistuvaa valiokuntaa antamaan 
lausunnon.

Or. de

Tarkistus 17
Eva Joly

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa 
kiireellisissä tapauksissa suosituksen 
hyväksymiselle voidaan asettaa 
määräaika. Edellä olevaa 52 artiklan 4 ja 
5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Parlamentti voi käyttää hyväksynnän antamiseen niin paljon aikaa kuin se katsoo 
tarpeelliseksi. Myös lausunnon antaville valiokunnille olisi varattava kohtuullisesti aikaa, 
jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä kunnolla. Lyhyen määräajan sattumanvarainen 
asettaminen olisi ristiriidassa näiden päämäärien kanssa. Tästä olisi kuitenkin sallittava 
poikkeus asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa. Työjärjestyksen 52 artiklan 
2 ja 4 kohdassa on jo määräykset sellaisia tapauksia varten, joissa esittelijä perusteettomasti 
viivyttelee mietinnön esittämisessä, ja niitä voitaisiin soveltuvin osin soveltaa myös 
hyväksyntämenettelyssä.

Tarkistus 18
Andrew Duff



AM\1008523FI.doc 7/12 PE522.877v01-00

FI

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Asiasta vastaava valiokunta käsittelee 
hyväksyntää koskevan pyynnön ilman 
aiheetonta viivytystä. Jos asiasta vastaava 
valiokunta päättää, ettei se anna 
suositusta, tai jos se ei ole antanut 
suositusta yhden vuoden kuluessa siitä, 
kun hyväksyntää koskeva pyyntö on 
lähetetty sille, puheenjohtajakokous voi 
ottaa asian ilman suositusta myöhemmän 
istuntojakson esityslistalle käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 19
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Asiasta vastaava valiokunta käsittelee 
hyväksyntää koskevan pyynnön 
kohtuullisen ajan kuluessa. Jos asiasta 
vastaava valiokunta päättää omasta 
aloitteestaan tai menettelyyn osallistuvan 
valiokunnan pyynnöstä lykätä pyynnön 
käsittelyä, sen on tehtävä asiaa koskeva 
muodollinen päätös annettujen äänten 
enemmistöllä.

Or. de

Tarkistus 20
Pervenche Berès

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä 
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi. Hyväksynnän 
antamiseen vaaditaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

Parlamentti tekee päätöksen kyseisestä 
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä äänestyksessä asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen pohjalta; 
tarkistuksia ei voida jättää käsiteltäväksi. 
Hyväksynnän antamiseen vaaditaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tai 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen siinä artiklassa määrätty 
enemmistö, joka on ehdotetun säädöksen 
oikeusperusta, tai annettujen äänten 
enemmistö, jos kyseisessä artiklassa ei 
määrätä enemmistöstä. Jos vaadittua 
enemmistöä ei saavuteta, katsotaan, ettei 
ehdotettua säädöstä ole hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 21
Gerald Häfner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä 
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi. Hyväksynnän 
antamiseen vaaditaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

Parlamentti tekee päätöksen kyseisestä 
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä hyväksyntää koskevassa
äänestyksessä ottaen huomioon asiasta 
vastaavan valiokunnan suosituksen; 
tarkistuksia ei voida jättää käsiteltäväksi. 
Hyväksynnän antamiseen vaaditaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tai 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen siinä artiklassa määrätty 
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enemmistö, joka on ehdotetun säädöksen 
oikeusperusta, tai annettujen äänten 
enemmistö, jos kyseisessä artiklassa ei 
määrätä enemmistöstä. Jos vaadittua 
enemmistöä ei saavuteta, katsotaan, ettei 
ehdotettua säädöstä ole hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 22
Eva Joly

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä 
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi. Hyväksynnän 
antamiseen vaaditaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

Hyväksynnän antamiseen täysistunnossa
vaaditaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
ehdotetun säädöksen oikeusperusta, tai 
annettujen äänten enemmistö, jos 
kyseisessä artiklassa ei määrätä 
enemmistöstä. Jos vaadittua enemmistöä 
ei saavuteta, ehdotettu säädös katsotaan 
hylätyksi.

Or. en

Perustelu

Vaatimus yhdestä äänestyksestä ja tarkistusten jättökielto ovat aiheuttaneet sekaannusta ja 
johtaneet tämän työjärjestyksen artiklan epäjohdonmukaiseen tulkintaan ja soveltamiseen. Ne 
ovat myös heikentäneet parlamentin asemaa, etenkin suhteessa muihin toimielimiin. 
Tarkistuksella pyritään korjaamaan tilanne. Tarkistuksen esittäjä kannattaa kuitenkin tässä 
toistettua AFCO:n ehdotusta äänestystuloksen selkeyttämisestä tapauksissa, joissa ei 
saavuteta hyväksynnän antamiseksi vaadittavaa enemmistöä.

Tarkistus 23
Helmut Scholz
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Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi. Hyväksynnän 
antamiseen vaaditaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

Parlamentti tekee päätöksen säädöksestä
tai kansainvälisestä sopimuksesta, joka 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tai 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaan edellyttää parlamentin 
hyväksyntää, yhdessä hyväksyntää 
koskevassa äänestyksessä; tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi. Hyväksynnän 
antamiseen vaaditaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
ehdotetun säädöksen oikeusperusta, tai 
annettujen äänten enemmistö, jos 
kyseisessä artiklassa ei määrätä 
enemmistöstä. Jos vaadittua enemmistöä 
ei saavuteta, katsotaan, ettei ehdotettua 
säädöstä ole hyväksytty.

Or. de

Tarkistus 24
Rafał Trzaskowski

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Asiasta vastaava valiokunta käsittelee 
hyväksyntää koskevan pyynnön ilman 
aiheetonta viivytystä. Jos asiasta vastaava 
valiokunta ei ole antanut suositusta 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
hyväksyntää koskeva pyyntö on lähetetty 
sille, puheenjohtajakokous voi joko ottaa 
asian seuraavan istuntojakson 
esityslistalle käsiteltäväksi tai 
asianmukaisesti perustellussa tapauksessa 
päättää jatkaa kuuden kuukauden 
määräaikaa.
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Or. en

Tarkistus 25
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Liittymissopimuksiin sovelletaan 
74 c artiklaa, kansainvälisiin sopimuksiin 
90 artiklaa ja sen toteamiseen, että 
jäsenvaltio on vakavasti ja jatkuvasti 
rikkonut yhteisiä periaatteita, sovelletaan 
74 e artiklaa. Tiiviimmän yhteistyön 
menettelyn alalla, jota tavallinen 
lainsäätämisjärjestys koskee, sovelletaan 
työjärjestyksen 74 g artiklaa.

2. Lisäksi liittymissopimuksiin sovelletaan 
74 c artiklaa, kansainvälisiin sopimuksiin 
sovelletaan 90 artiklaa, sen toteamiseen, 
että jäsenvaltio on vakavasti ja jatkuvasti 
rikkonut perustavanlaatuisia periaatteita, 
sovelletaan 74 e artiklaa, parlamentin 
kokoonpanon vahvistamiseen sovelletaan 
74 f artiklaa, jäsenvaltioiden tiiviimmän 
yhteistyön vahvistamiseen sovelletaan
74 g artiklaa ja monivuotisen 
rahoituskehyksen hyväksymiseen 
sovelletaan 75 artiklaa.

Or. de

Tarkistus 26
Pervenche Berès

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävä säädösehdotus tai 
suunniteltu kansainvälinen sopimus
edellyttää parlamentin hyväksyntää, asiasta 
vastaava valiokunta voi menettelyn 
saattamiseksi myönteiseen tulokseen
esittää parlamentille väliaikaisen mietinnön 
ehdotuksesta ja siihen sisältyvän 
päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään 
suosituksia ehdotetun säädöksen 
muuttamisesta tai täytäntöönpanosta.

3. Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävä säädösehdotus edellyttää 
parlamentin hyväksyntää, asiasta vastaava 
valiokunta voi menettelyn alussa esittää 
parlamentille väliaikaisen mietinnön 
ehdotuksesta ja siihen sisältyvän 
päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään 
suosituksia ehdotetun säädöksen 
muuttamisesta tai täytäntöönpanosta. 
Parlamentin hyväksymä 
päätöslauselmaesityksen sisältö 
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muodostaa komissiolle annettavan 
valtuutuksen perustan.

Or. en

Tarkistus 27
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävä säädösehdotus tai suunniteltu 
kansainvälinen sopimus edellyttää 
parlamentin hyväksyntää, asiasta vastaava 
valiokunta voi menettelyn saattamiseksi 
myönteiseen tulokseen esittää 
parlamentille väliaikaisen mietinnön
ehdotuksesta ja siihen sisältyvän 
päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään 
suosituksia ehdotetun säädöksen 
muuttamisesta tai täytäntöönpanosta.

3. Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävä säädösehdotus tai suunniteltu 
kansainvälinen sopimus edellyttää 
parlamentin hyväksyntää, asiasta vastaava 
valiokunta voi esittää parlamentille 
väliaikaisen mietinnön ehdotuksesta ja 
siihen sisältyvän päätöslauselmaesityksen, 
jossa tehdään suosituksia ehdotetun 
säädöksen muuttamisesta tai 
täytäntöönpanosta.

Or. de

Tarkistus 28
Pervenche Berès

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Jos valiokunta pyytää saada 
osallistua hyväksyntämenettelyyn 
50 artiklan nojalla, puheenjohtajakokous 
päättää suostutaanko pyyntöön.

Or. en


