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Tarkistus 60
Elmar Brok

Euroopan parlamentin työjärjestys
8 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Jollei toisin määrätä, puhemiehistö antaa 
määräykset Euroopan parlamentin jäsenten 
asemaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanosta.

Jollei toisin määrätä, täysistunto päättää 
asiasta vastaavan valiokunnan 
suosituksesta Euroopan parlamentin 
jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa koskevista määräyksistä.

Or. de

Perustelu

Jäsenten asemaa koskevia sääntöjä laadittaessa pidettiin lähtökohtana, että sääntöihin 
sisältyvien täsmennystä kaipaavien määräysten täytäntöönpano ja selkeyttäminen edellyttää 
täysistunnon päätöstä. Tästä menettelystä on yksinomaan puhemiehistön tekemään 
päätökseen verrattuna se etu, että se lisää merkittävästi avoimuutta ja että kaikki jäsenet 
sitoutetaan heitä koskevien määräysten laatimiseen, jolloin he myös ovat vastuussa niistä.

Tarkistus 61
Elmar Brok

Euroopan parlamentin työjärjestys
23 artikla – 2 kohta ja 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Puhemiehistö ratkaisee parlamentin 
jäseniä, parlamentin sisäistä organisaatiota, 
sihteeristöä ja elimiä koskevat taloudelliset, 
organisatoriset ja hallinnolliset 
kysymykset.

2. Puhemiehistö ratkaisee parlamentin 
sisäistä organisaatiota, sihteeristöä ja 
elimiä koskevat taloudelliset, 
organisatoriset ja hallinnolliset 
kysymykset.

2 a. Puhemiehistö ratkaisee pääsihteerin 
tai poliittisen ryhmän ehdotuksesta 
parlamentin jäseniä koskevat 
taloudelliset, organisatoriset ja 
hallinnolliset kysymykset.
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Or. en

Perustelu

Selvennys: ei ole olemassa selkeää sääntöä oikeudesta jättää tekstejä ja tarkistuksia 
puhemiehistön kokousten käsiteltäviksi. Kun on kyse jäseniä koskevista kysymyksistä, 
poliittisille ryhmille olisi annettava muodollinen oikeus jättää käsiteltäviksi tekstejä ja 
tarkistuksia, joista keskustellaan ja äänestetään.

Tarkistus 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
23 artikla – 11 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

11 a. Puhemiehistö nimeää kaksi tai 
useamman varapuhemiehen 
huolehtimaan kansallisiin 
parlamentteihin ylläpidettävien suhteiden 
käytännön toteutuksesta. 
He tekevät puheenjohtajakokoukselle 
säännöllisesti selkoa tätä koskevasta 
toiminnastaan.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osittain nykyisen 25 artiklan 3 kohdan toista ja kolmatta virkettä, 
jotka poistetaan, jos tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus 63
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
38 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

38 a artikla
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattamisen valvominen
1. Säädösehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
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noudattamiseen. Lukuun ottamatta 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 
4 artiklassa tarkoitettuja kiireellisiä 
tapauksia parlamentti ei päätä 
ensimmäistä käsittelyään ennen kuin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklassa vahvistettu kahdeksan viikon 
määräaika on päättynyt.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa mainituista 
asioista vastaava valiokunta voi asiasta 
vastaavan valiokunnan pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan päättää antaa 
suosituksia mistä tahansa 
lainsäädäntöehdotuksesta. 
3. Jos kansallinen parlamentti toimittaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle 
perustellun lausunnon kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklan mukaisesti, asiakirja lähetetään 
asiasta vastaavaan valiokuntaan ja 
toimitetaan tiedoksi 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaavalle valiokunnalle. Jos parlamentti 
vastaanottaa perustellun lausunnon sen 
jälkeen, kun asiasta vastaava valiokunta 
on hyväksynyt mietintönsä, se jaetaan 
kaikille jäsenille ennen kuin mietinnöstä 
äänestetään istuntoasiakirjana. Asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
pyytää, että asia palautetaan 
valiokuntaan.
4. Jos vähintään kolmasosa kansallisten 
parlamenttien kokonaisäänimäärästä – tai 
vähintään neljännes, kun on kyse 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 76 artiklan perusteella 
tehdystä esityksestä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi – edustaa 
sellaisia perusteltuja lausuntoja, joiden 
mukaan esityksessä 
lainsäätämisjärjestyksessä 



PE428.234v02-00 6/14 AM\791389FI.doc

FI

hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
parlamentti ei tee päätöstä ennen kuin 
ehdotuksen laatija on ilmoittanut, miten 
aikoo menetellä.
5. Jos tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudatettaessa vähintään yksinkertainen 
enemmistö kansallisten parlamenttien 
äänimäärästä edustaa sellaisia 
perusteltuja lausuntoja, joiden mukaan 
ehdotuksessa lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaava valiokunta voi kansallisten 
parlamenttien ja komission perusteltuja 
lausuntoja tarkasteltuaan joko suosittaa 
Euroopan parlamentille, että se hylkää 
ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen 
noudattamatta jättämisen perusteella, tai 
antaa parlamentille muun suosituksen, 
johon voi sisältyä ehdotuksia 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskeviksi tarkistuksiksi.
Suositus annetaan täysistunnon 
käsiteltäväksi keskustelua ja äänestystä 
varten. Jos suositus ehdotuksen 
hylkäämisestä hyväksytään Euroopan
parlamentissa äänestyksessä annettujen 
äänten enemmistöllä tai jos 55 prosentin 
enemmistö neuvoston jäsenistä vastustaa 
ehdotusta, puhemies ilmoittaa menettelyn 
päättyneen. Jos täysistunto ei hylkää 
esitystä, menettely jatkuu, ja siinä otetaan 
huomioon parlamentin mahdollisesti 
hyväksymät suositukset.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osittain mietintöluonnoksen (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) 
tarkistusta 5.)
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Tarkistus 64
David Martin

Euroopan parlamentin työjärjestys
38 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

38 a artikla
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattamisen valvominen
1. Säädösehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseen. Lukuun ottamatta 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 
4 artiklassa tarkoitettuja kiireellisiä 
tapauksia parlamentti ei päätä
ensimmäistä käsittelyään ennen kuin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklassa vahvistettu kahdeksan viikon 
määräaika on päättynyt.
2. Toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisesta vastaava valiokunta voi 
päättää antaa säädösehdotusta koskevia 
suosituksia asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.
3. Jos kansallinen parlamentti toimittaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle 
perustellun lausunnon kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklan mukaisesti, asiakirja lähetetään 
asiasta vastaavaan valiokuntaan ja 
toimitetaan tiedoksi 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaavalle valiokunnalle. Jos parlamentti 
vastaanottaa perustellun lausunnon sen 
jälkeen, kun asiasta vastaava valiokunta 
on hyväksynyt mietintönsä, se jaetaan 
kaikille jäsenille ennen kuin mietinnöstä 
äänestetään istuntoasiakirjana. Asiasta 
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vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
pyytää, että asia palautetaan 
valiokuntaan.
4. Jos vähintään kolmasosa kansallisten 
parlamenttien kokonaisäänimäärästä – tai 
vähintään neljännes, kun on kyse 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 76 artiklan perusteella 
tehdystä esityksestä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi – edustaa 
sellaisia perusteltuja lausuntoja, joiden 
mukaan esityksessä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
parlamentti ei tee päätöstä ennen kuin 
ehdotuksen laatija on ilmoittanut, miten 
aikoo menetellä.
5. Jos tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudatettaessa vähintään yksinkertainen 
enemmistö kansallisten parlamenttien 
äänimäärästä edustaa sellaisia 
perusteltuja lausuntoja, joiden mukaan 
ehdotuksessa lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, asiasta 
vastaava valiokunta voi kansallisten 
parlamenttien ja komission perusteltuja 
lausuntoja tarkasteltuaan ja 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaavan valiokunnan näkemykset 
kuultuaan suosittaa Euroopan 
parlamentille, että se hylkää ehdotuksen 
toissijaisuusperiaatteen noudattamatta 
jättämisen perusteella. Tällaisen 
suosituksen voi jättää käsiteltäväksi myös 
kymmenesosa parlamentin jäsenistä. 
Toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaavan valiokunnan lausunto liitetään 
jokaiseen tällaiseen suositukseen.
Suositus annetaan täysistunnon 
käsiteltäväksi keskustelua ja äänestystä 
varten. Jos suositus ehdotuksen 
hylkäämisestä hyväksytään äänestyksessä 
annettujen äänten enemmistöllä, 
puhemies ilmoittaa menettelyn 
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päättyneen. Jos täysistunto ei hylkää 
esitystä, menettely jatkuu, ja siinä otetaan 
huomioon parlamentin mahdollisesti 
hyväksymät suositukset.
6. Jos alueiden komitea toimittaa 
Euroopan parlamentille lausunnon, jonka 
mukaan se vastustaa säädösehdotusta 
toissijaisuusperiaatteen noudattamatta 
jättämisen perusteella, lausunto 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan sekä toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisesta vastaavaan 
valiokuntaan. Edellä olevaa 2 kohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin.

Or. en

(Tarkistuksen teksti korvaa mietintöluonnoksen (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) 
tarkistuksen 5 ja vastaa sitä osittain. Muutoksia on tehty 6 kohtaan ja perusteluihin.)

Perustelu

Vaikutti tarpeelliselta yhdenmukaistaa 6 kohta 2 kohdan kanssa.
Tarkistuksella sisällytetään työjärjestykseen kansallisten parlamenttien käytössä olevat uudet 
menettelyt, jotka liittyvät toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen (nk. keltaisen kortin 
menettely ja oranssin kortin menettely) 
Koska alueiden komitea voi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn 
pöytäkirjan 8 artiklan mukaan panna vireille kanteen, jos se katsoo, että 
toissijaisuusperiaatetta ei ole noudatettu, Euroopan parlamentin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueiden komitean lausuntoihin, joissa vastustetaan säädösehdotusta 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisen perusteella.

Tarkistus 65
Elmar Brok

Euroopan parlamentin työjärjestys
56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Jos asia palautetaan valiokuntakäsittelyyn, 
asiasta vastaava valiokunta antaa 
parlamentille suullisen tai kirjallisen 
selvityksen asiasta parlamentin asettamassa 
määräajassa, joka saa olla enintään kaksi 

Jos asia palautetaan valiokuntakäsittelyyn, 
asiasta vastaava valiokunta antaa 
parlamentille suullisen tai kirjallisen 
selvityksen asiasta parlamentin asettamassa 
määräajassa, joka saa olla enintään kaksi 
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kuukautta kuukautta. Tällöin sovelletaan 45 artiklan 
määräyksiä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että valiokuntakäsittelyyn palauttaminen tapauksissa, joissa 
hylkäämisesitys hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä, johtaa säännönmukaisesti uuden 
selvityksen antamiseen.

Tarkistus 66
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
Luvun 6 a otsikko (uusi) (lisätään 74 artiklan jälkeen ennen lukua 7)

Nykyinen teksti Tarkistus

LUKU 6 A
INSTITUTIONAALISET KYSYMYKSET

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osittain mietintöluonnoksen (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) 
tarkistusta 15.)

Tarkistus 67
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 a artikla (uusi) (lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

74 a artikla
Perussopimusten tavanomainen 

tarkistusmenettely
1. Asiasta vastaava valiokunta voi 41 ja 
48 artiklan mukaisesti antaa 
parlamentille mietinnön, johon sisältyy 
ehdotuksia neuvostolle perussopimusten 
muuttamiseksi.
2. Jos Eurooppa-neuvosto päättää kutsua 
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koolle valmistelukunnan, Euroopan 
parlamentti nimittää edustajansa 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.
3. Jos Eurooppa-neuvosto pyytää 
Euroopan parlamentin hyväksyntää 
päätökselle olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle tutkimaan 
perussopimusten muutosehdotukset, asia 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan 81 artiklan mukaisesti.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osittain mietintöluonnoksen (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) 
tarkistusta 16.)

Tarkistus 68
Elmar Brok

Euroopan parlamentin työjärjestys
132 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

132 a artikla
Yhteistyö valiokuntatasolla

1. Puhemies pyrkii yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien puhemiesten 
kanssa luomaan valiokuntien 
vastaavuusjärjestelmän.
Parlamenttien valiokunnat voivat tämän 
vastaavuusjärjestelmän puitteissa luoda 
itsenäisesti yhteyksiä toisiinsa ja tehdä 
yhteistyötä keskenään. Jos kansallisen 
parlamentin vastaavaa valiokuntaa ei ole 
nimetty, Euroopan parlamentin asiasta 
vastaava valiokunta ottaa suoraan 
yhteyden kyseisen kansallisen 
parlamentin puhemieheen.

2. Valiokunnat voivat toteuttaa toimia 
132 b artiklan mukaisesti talousarvioon 
valiokuntien kansallisten parlamenttien 
kanssa tekemää yhteistyötä varten 
varattujen määrärahojen rajoissa. 
Määrärahojen jakamisesta valiokuntien 
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kesken päättää valiokuntien 
puheenjohtajakokous.

Or. en

Tarkistus 69
Elmar Brok

Euroopan parlamentin työjärjestys
132 b artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

132 b artikla
Lainsäädäntömenettelyä edeltävä ja sen 

jälkeinen vuoropuhelu
1. Tietystä lainsäädäntöasiasta vastaava 
valiokunta voi ryhtyä tarvittaviin toimiin 
laaja-alaisen vuoropuhelun käymiseksi 
kansallisten parlamenttien kanssa 
valiokuntatasolla kaikista kysymyksistä, 
jotka on tarkoitus sisällyttää Euroopan 
unionin lainsäädäntöön, lainsäädännön 
suunnitteluvaiheesta hyväksyttyjen 
säädösten täytäntöönpanoon asti. 
2. Asiasta vastaava valiokunta voi 
erityisesti päättää järjestää 
videokonferensseja, luoda 
henkilökohtaisia yhteyksiä, järjestää 
kokouksia parlamentin jossakin 
toimipaikassa tai järjestää virkamatkoja 
toisille paikkakunnille
– esittelijöiden tasolla
– varjoesittelijät ja/tai koordinaattorit 
mukaan lukien
– tai koko valiokunnan ja kansallisten 
parlamenttien valiokuntien 
puheenjohtajien ja/tai esittelijöiden välillä 
vastatakseen kansallisen parlamentin 
pyyntöön sen tukemisesta unionin 
lainsäädäntöehdotusten tutkimisessa.
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Or. en

Tarkistus 70
Elmar Brok

Euroopan parlamentin työjärjestys
132 c artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

132 c artikla
Asiakirjojen lähettäminen

Kaikki kansallisen parlamentin Euroopan 
parlamentille virallisesti lähettämät 
asiakirjat toimitetaan kyseisessä 
asiakirjassa käsiteltävästä asiasta 
vastaavalle valiokunnalle. Asiakirja 
käännetään valiokunnan 
koordinaattorien työkielille. Jos 
valiokunta katsoo tarpeelliseksi ottaa 
asian käsiteltäväksi, se voi päättää 
menetellä 132 b artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 
valiokunta pitää sen jälkeen kun sen 
jäsenet on valittu 186 artiklan mukaisesti, 
valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka 
koostuu puheenjohtajasta sekä yhdestä, 
kahdesta tai kolmesta eri 
äänestyskierroksilla valittavasta 
varapuheenjohtajasta.

1. Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 
valiokunta pitää sen jälkeen kun sen 
jäsenet on valittu 186 artiklan mukaisesti, 
valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka 
koostuu puheenjohtajasta sekä eri 
äänestyskierroksilla valittavista 
varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää 
valittavien varapuheenjohtajien määrästä 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
ehdotuksesta.
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Or. en


