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Tarkistus 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Euroopan parlamentin työjärjestys
90 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Parlamentti voi missä tahansa 
neuvottelujen vaiheessa antaa suosituksia 
asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön 
pohjalta ja käsiteltyään kaikki asiaan 
liittyvät ehdotukset, jotka on jätetty 121 
artiklan mukaisesti, pyytää, että ne otetaan 
huomioon ennen käsiteltävänä olevan 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä.

4. Parlamentti voi missä tahansa 
neuvottelujen vaiheessa sekä neuvottelujen 
päättymisestä sopimuksen tekemiseen asti
antaa suosituksia asiasta vastaavan 
valiokunnan mietinnön pohjalta ja 
käsiteltyään kaikki asiaan liittyvät 
ehdotukset, jotka on jätetty 121 artiklan 
mukaisesti, pyytää, että ne otetaan 
huomioon ennen käsiteltävänä olevan 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 5
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
90 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Kun neuvottelut on päätetty, mutta 
sopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, 
sopimusluonnos lähetetään parlamenttiin 
lausuntoa tai hyväksyntää varten. 
Hyväksyntämenettelyssä sovelletaan 
81 artiklaa.

5. Kun neuvottelut on päätetty, mutta 
sopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, esitys 
neuvoston päätökseksi sopimuksen 
tekemisestä lähetetään parlamenttiin 
lausuntoa tai hyväksyntää varten. 
Hyväksyntämenettelyssä sovelletaan 
81 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 6
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
90 artikla – 6 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

6. Ennen kuin hyväksynnästä äänestetään, 
asiasta vastaava valiokunta, poliittinen 
ryhmä tai vähintään kymmenesosa 
jäsenistä voi ehdottaa, että parlamentti 
pyytää unionin tuomioistuimelta lausunnon 
kansainvälisen sopimuksen 
yhteensopivuudesta perussopimusten 
kanssa. Jos parlamentti hyväksyy 
ehdotuksen, äänestystä hyväksynnästä
lykätään, kunnes tuomioistuin on antanut 
lausuntonsa. 

6. Ennen kuin hyväksynnästä tai 
lausunnosta äänestetään, asiasta vastaava 
valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 
kymmenesosa jäsenistä voi ehdottaa, että 
parlamentti pyytää unionin 
tuomioistuimelta lausunnon kansainvälisen 
sopimuksen yhteensopivuudesta 
perussopimusten kanssa. Jos parlamentti 
hyväksyy ehdotuksen, äänestystä lykätään, 
kunnes tuomioistuin on antanut 
lausuntonsa.

Or. en


