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Tarkistus 1
David Martin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 63 (József Szájer) ja 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, lausunto 
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jaetaan kaikille jäsenille ennen kuin 
mietinnöstä äänestetään 
istuntoasiakirjana.
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 esittämiä 
perusteltuja lausuntoja tarkasteltuaan ja 
kuultuaan toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisesta vastaavan valiokunnan 
näkemykset suosittaa Euroopan 
parlamentille, että se hylkää ehdotuksen 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisen 
perusteella, tai osoittaa parlamentille 
muun suosituksen, johon voi sisältyä 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevia muutosehdotuksia. 
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, 
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puhemies ilmoittaa menettelyn 
päättyneen. Jos täysistunto ei hylkää 
esitystä, menettely jatkuu, ja siinä otetaan 
huomioon parlamentin mahdollisesti 
hyväksymät suositukset.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa PE 428.234 v02.00 – FDR 791389 esitettyä 
tarkistusta 64.) Tarkistuksella poistetaan seuraavat lauseet:"Asiasta vastaavan valiokunnan 

puheenjohtaja voi pyytää, että asia palautetaan valiokuntaan." (3 kohdan lopussa, 
ensimmäinen muutos) ja "Tällaisen suosituksen voi jättää käsiteltäväksi myös kymmenesosa 

parlamentin jäsenistä." (5 kohdan ensimmäisen alakohdan lopussa, toinen muutos). Sen 
sijaan lisätään tarkistuksen 63 5 kohdasta peräisin oleva lause "tai osoittaa parlamentille 

muun suosituksen, johon voi sisältyä toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevia 
muutosehdotuksia"(kolmas muutos). Lisäksi poistetaan 6 kohta (neljäs muutos).

Perustelu

Kaikkien muutosten tarkoituksena on yhdenmukaistaa tarkistuksia 64 ja 63. Ensimmäinen 
muutos on tarpeen, koska 175 artikla mahdollistaa valiokuntakäsittelyyn palauttamisen 
riittävästi. Toisella muutoksella pyritään vahvistamaan asiasta vastaavan valiokunnan 
asemaa. Kolmannella muutoksella asiasta vastaavalle valiokunnalle annetaan enemmän 
joustovaraa. Neljäs muutos perustuu näkemykseen, että tämä kohta ei liity parlamentin 
kansallisten parlamenttien aloitteesta suorittamaan toissijaisuusperiaatteen tarkistamiseen.

Tarkistus 2
David Martin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 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 
kuukautta.

Jos asia palautetaan valiokuntakäsittelyyn, 
asiasta vastaava valiokunta päättää 
noudatettavasta menettelystä ja antaa 
parlamentille suullisen tai kirjallisen 
selvityksen asiasta parlamentin asettamassa 
määräajassa, joka saa olla enintään kaksi 
kuukautta.

Or. en
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Perustelu

Näin asiasta vastaavalle valiokunnalle annetaan liikkumavaraa, kuten esimerkiksi 
mahdollisuus esittää mietintö.

Tarkistus 3
David Martin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar Brok) ja 70 
(Elmar Brok)

Euroopan parlamentin työjärjestys
132 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

132 a artikla
Valiokuntien välinen yhteistyö

Puhemies pyrkii yhteistyössä kansallisten 
parlamenttien puhemiesten kanssa 
luomaan toisiaan vastaavien valiokuntien 
verkoston.
Parlamenttien valiokunnat voivat 
verkoston puitteissa luoda itsenäisesti 
yhteyksiä toisiinsa ja tehdä yhteistyötä 
keskenään.
Toiminnan periaatteet määrittelee 
valiokuntien puheenjohtajakokous.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa PE 428.234 v02.00 – FDR 791389 esitettyä 
tarkistusta 68.)

Perustelu

Työjärjestyksessä ei ole tarpeen määritellä yksityiskohtaisesti valiokuntien välistä yhteistyötä.


