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Tarkistus 1
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D-ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
116 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoston ja komission kyselytunti 
pidetään kullakin istuntojaksolla 
ajankohtana, jonka parlamentti päättää 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. 
Tietty aika voidaan varata komission 
puheenjohtajalle ja yksittäisille komission 
jäsenille osoitetuille kysymyksille.

1. Neuvoston ja komission kyselytunti 
pidetään kullakin istuntojaksolla 
ajankohtana, jonka parlamentti päättää 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.

2. Jäsen saa esittää saman istuntojakson 
aikana ainoastaan yhden kysymyksen 
neuvostolle ja yhden komissiolle.

2. Jäsen saa esittää saman istuntojakson 
aikana ainoastaan yhden kysymyksen 
neuvostolle ja yhden komissiolle.

3. Kysymykset annetaan kirjallisina 
puhemiehelle, joka päättää niiden 
käsiteltäväksi ottamisesta ja 
käsittelyjärjestyksestä. Päätöksestä 
ilmoitetaan viipymättä kysymysten 
laatijoille.

3. Kysymykset annetaan kirjallisina 
puhemiehelle, joka päättää niiden 
käsiteltäväksi ottamisesta ja 
käsittelyjärjestyksestä. Päätöksestä 
ilmoitetaan viipymättä kysymysten 
laatijoille.

4. Kyselytunnin yhteydessä noudatettavan 
menettelyn yksityiskohdista määrätään 
tämän työjärjestyksen liitteenä olevissa 
ohjeissa.

4. Kyselytunnin yhteydessä noudatettavan 
menettelyn yksityiskohdista määrätään 
tämän työjärjestyksen liitteenä olevissa 
ohjeissa.

5. Komission puheenjohtajan, komission 
varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ja euroryhmän 
puheenjohtajan kanssa voidaan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
sääntöjen mukaisesti pitää erityinen 
kyselytunti.

(Jos tarkistus hyväksytään, liitteessä II 
oleva 15 kohta poistetaan.)

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella korjataan horisontaalisen tarkistuksen hyväksymisen johdosta liitteessä II 
olevaan 15 kohtaan syntynyt virhe. Tarkistuksessa otetaan myös huomioon 
puheenjohtajakokouksen äskettäin tekemät erityisiä kyselytunteja koskevat päätökset.

Tarkistus 2
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D -ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
117 artikla – otsikko ja 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Kirjallisesti vastattavat kysymykset 
neuvostolle tai komissiolle

Questions for written answer

1. Jäsenet voivat esittää neuvostolle tai
komissiolle kirjallisesti vastattavia 
kysymyksiä tämän työjärjestyksen liitteenä 
olevien ohjeiden mukaisesti. Kysymyksen 
laatija kantaa täyden vastuun kysymyksen 
sisällöstä.

1. Jäsenet voivat esittää Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle, komissiolle tai 
komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle kirjallisesti 
vastattavia kysymyksiä tämän 
työjärjestyksen liitteenä olevien ohjeiden 
mukaisesti. Kysymyksen laatija kantaa 
täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon Lissabonin sopimuksesta johtuvat institutionaaliset 
muutokset, sikäli kuin on kyse kirjallisten kysymysten mahdollisista vastaanottajista.

Tarkistus 3
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D-ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite III – 1 kohta – -1 luetelmakohta (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

– vastaanottaja, jolle kysymys välitetään 
tavanomaisia toimielinten välisiä kanavia 
pitkin, on ilmoitettava selvästi;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta 117 artiklaan tehdystä tarkistuksesta. Koska mahdollisten 
vastaanottajien määrä kasvaa ja jotta kysymys välitettäisiin asianmukaisesti vastaanottajalle, 
on tärkeää ilmoittaa selvästi, kenelle kysymys on osoitettu.

Tarkistus 4
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D-ryhmän puolesta) ja Íñigo Méndez de 
Vigo (PPE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
130 artikla – 1 a–1 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 
9 artiklan mukaisen parlamenttien välisen 
tehokkaan ja säännöllisen yhteistyön 
järjestämisestä ja edistämisestä unionissa 
neuvotellaan puheenjohtajakokouksen 
antaman valtuutuksen pohjalta sen 
jälkeen, kun valiokuntien 
puheenjohtajakokousta on kuultu.
Parlamentti hyväksyy tällaiset sopimukset 
127 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti.
1 b. Valiokunta voi suoraan käydä 
valiokuntatason vuoropuhelua 
kansallisten parlamenttien kanssa 
talousarvioon tätä tarkoitusta varten 
varattujen määrärahojen rajoissa. Tähän 
voi sisältyä asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotusta edeltäviä ja sen 
jälkeisiä yhteistyötapoja.
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1 c. Kaikki kansallisen parlamentin 
Euroopan parlamentille virallisesti 
lähettämät asiakirjat, jotka koskevat 
Euroopan unionin 
lainsäädäntömenettelyä, toimitetaan 
kyseisessä asiakirjassa käsiteltävästä 
asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää Lissabonin sopimukseen sisältyvän kansallisten parlamenttien kanssa 
tehtävän yhteistyön järjestämistä koskevia menettelysääntöjä. Viittauksella 127 artiklaan 
varmistetaan, että kaikki sellaiset muutokset parlamentin työjärjestykseen, jotka voivat olla 
tarpeellisia uusien järjestelyn vuoksi, tehdään samanaikaisesti kun parlamentti hyväksyy 
kyseiset järjestelyt. Menettelysäännöt eivät missään tapauksessa vaikuta ennakolta suhteista 
kansallisiin parlamentteihin käsittelevän työryhmän työn tuloksiin.

Tarkistus 5
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (PPE-ryhmän puolesta) 
ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
8 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

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

8. Parlamentti antaa asiasta vastaavan 
valiokunnan ehdotuksesta määräykset 
Euroopan parlamentin jäsenten asemaa 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta, 
lukuun ottamatta määrärahoja koskevia 
päätöksiä, jotka tekee puhemiehistö ja 
jotka tarkistetaan vuosittain. Edellä 
olevaa 138 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artiklan 2 kohdan asianmukainen 
täytäntöönpano. Tästä menettelystä on se etu, että se on riittävän avoin ja että kaikki jäsenet 
sitoutetaan heitä koskevien määräysten laatimiseen.
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Tarkistus 6
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (PPE-ryhmän puolesta) 
ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
131 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Puheenjohtajakokous nimeää 
puhemiehen ehdotuksesta COSAC-
valtuuskunnan jäsenet ja voi antaa heille 
toimivaltuudet. Valtuuskuntaa johtaa yksi 
niistä varapuhemiehistä, joiden tehtävänä 
on kansallisiin parlamentteihin 
ylläpidettävien suhteiden käytännön 
toteutus.

1. Puheenjohtajakokous nimeää 
puhemiehen ehdotuksesta COSAC-
valtuuskunnan jäsenet ja voi antaa heille 
toimivaltuudet. Valtuuskuntaa johtavat
kansallisiin parlamentteihin ylläpidettävien 
suhteiden käytännön toteutuksesta 
vastaava Euroopan parlamentin 
varapuhemies ja toimielinasioista 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja.

2. Muut valtuuskunnan jäsenet valitaan 
COSACin kokouksessa käsiteltävien 
aiheiden perusteella siten, että parlamentin 
yleinen poliittinen tasapaino otetaan
asianmukaisesti huomioon. Parlamentin 
valtuuskunta antaa selonteon kunkin 
kokouksen jälkeen.

2. Muut valtuuskunnan jäsenet valitaan 
COSACin kokouksessa käsiteltävien 
aiheiden perusteella ja heihin on 
mahdollisuuksien mukaan kuuluttava 
kyseisistä asioista vastaavien valiokuntien 
edustajia. Parlamentin yleinen poliittinen 
tasapaino on otettava asianmukaisesti 
huomioon. Parlamentin valtuuskunta antaa 
selonteon kunkin kokouksen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Parlamentti esitti 7.7.2009 antamassaan, suhteita kansallisiin parlamentteihin koskevassa 
päätöslauselmassa, että COSAC:in valtuuskuntaa johtaisi vastedes AFCO:n puheenjohtaja. 
On kuitenkin laajasti oltu sitä mieltä, että varapuhemiesten rooli olisi säilytettävä. 
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Tarkistus 7
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D -ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Kun parlamenttia kuullaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ehdotuksesta 
Eurooppa-neuvoston päätökseksi 
perussopimusten muutosehdotusten 
käsittelemisestä, asia lähetetään asiasta 
vastaavaan valiokuntaan. Valiokunta 
laatii mietinnön, johon sisältyy
– päätöslauselmaesitys, josta käy ilmi, 
hyväksyykö vai hylkääkö parlamentti 
ehdotetun päätöksen, ja johon voi sisältyä 
valmistelukunnalle tai jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajien konferenssille 
suunnattuja ehdotuksia
– tarvittaessa perustelut.

Or. en

Perustelu

Menettelystä hallitusten välisten konferenssien koolle kutsumista koskevien Euroopan 
parlamentin lausuntojen antamiseksi ei aikaisemmin ollut määräyksiä. Menettelyssä on 
noudatettu lainsäädäntöön sovellettavaa mallia tarpeellisin käytännön mukautuksin. Koska
työjärjestykseen on Lissabonin sopimuksen voimaan tultua lisätty erityinen perussopimus- ja 
toimielinasioita käsittelevä luku, olisi johdonmukaista lisätä siihen myös määräys hallitusten 
välisen konferenssin koolle kutsumista koskevasta parlamentin kuulemisesta.

Tarkistus 8
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D -ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 b artikla – 1 a kohta (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Kun parlamenttia kuullaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
6 kohdan mukaan ehdotuksesta 
Eurooppa-neuvoston päätökseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kolmannen osan 
tarkistamisesta, sovelletaan 74 a artiklan 
1 a kohtaa soveltuvin osin. Siinä 
tapauksessa päätöslauselmaesitykseen saa 
sisältyä vain Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
kolmannen osan määräysten tarkistamista 
koskevia muutosehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Menettelystä hallitusten välisten konferenssien koolle kutsumista koskevien Euroopan 
parlamentin lausuntojen antamiseksi ei aikaisemmin ollut määräyksiä. Menettelyssä on 
noudatettu lainsäädäntöön sovellettavaa mallia tarpeellisin käytännön mukautuksin. Koska 
työjärjestykseen on Lissabonin sopimuksen voimaan tultua lisätty erityinen perussopimus- ja 
toimielinasioita käsittelevä luku, olisi johdonmukaista lisätä siihen määräys yksinkertaistettua 
tarkistamismenettelyä koskevasta parlamentin kuulemisesta. 

Tarkistus 9
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D -ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
117 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Kysymykset annetaan kirjallisina 
puhemiehelle, joka toimittaa ne 
asianomaiselle toimielimelle. 
Tulkinnanvaraisissa tapauksissa puhemies 
ratkaisee, voidaanko kysymys ottaa 
käsiteltäväksi. Hänen päätöksestään 
ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.

2. Kysymykset annetaan kirjallisina 
puhemiehelle, joka toimittaa ne 
vastaanottajille. Tulkinnanvaraisissa 
tapauksissa puhemies ratkaisee, voidaanko 
kysymys ottaa käsiteltäväksi. Hänen 
päätöksestään ilmoitetaan kysymyksen 
esittäjälle.
(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: ilmaisu 
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"asianomainen toimielin" on korvattava 
työjärjestyksen 117 artiklan 2 ja 
4 kohdassa sekä liitteessä III olevassa 1 ja 
3 kohdassa ilmauksella "vastaanottajat").

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kompromissitarkistuksesta 2. Jos komission varapuheenjohtaja / 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja lisätään vastaanottajien 
luetteloon, on tarkoituksenmukaista laajentaa 117 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä liitteessä III
olevassa 1 ja 3 kohdassa käytettyä, "asianomaisiin toimielimiin" viittaavaa ilmausta.

Tarkistus 10
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D -ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
Otsikko IV – luku 3 – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

NEUVOSTOLLE, KOMISSIOLLE JA 
EUROOPAN KESKUSPANKILLE 

OSOITETUT KYSYMYKSET

PARLAMENTIN KYSYMYKSET

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kompromissitarkistuksesta 2. Luvun 3 otsikosta tulisi liian rajoittava, 
jos Eurooppa-neuvostosta tulisi yksi mahdollinen kysymysten vastaanottaja.

Tarkistus 11
David Martin ja Ramón Jáuregui Atondo (S&D -ryhmän puolesta), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE-ryhmän puolesta) ja Andrew Duff (ALDE-ryhmän puolesta)
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
37 a artikla (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

37a artikla
Säädösvallan siirto

1. Tarkasteltaessa lainsäädäntöehdotusta, 
jolla siirretään valtaa komissiolle 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
vallan siirron tavoitteisiin, sisältöön, 
soveltamisalaan ja kestoon sekä sen 
ehtoihin.
2. Asiasta vastaava valiokunta voi milloin 
tahansa pyytää lausuntoa unionin 
oikeuden tulkinnasta ja soveltamisesta 
vastaavalta valiokunnalta.
3. Unionin oikeuden tulkinnasta ja 
soveltamisesta vastaava valiokunta voi 
myös oma-aloitteisesti ottaa esille 
kysymyksiä, jotka koskevat säädösvallan
siirtoa. Siinä tapauksessa se ilmoittaa 
tästä asianmukaisesti asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.

Or. en

Perustelu

Tämän uuden artiklan tarkoituksena on varmistaa Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun 
uuden delegoitujen säädösten luokan asianmukainen koordinointi parlamentissa. 
Sanamuotoon vaikutti muun muassa oikeusperustan tarkistamista koskeva 37 artikla, joka on 
käytännössä osoittautunut korvaamattomaksi mekanismiksi. Uudella artiklalla pyritään myös 
varmistamaan, että lainsäätäjän vapautta ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan muodollisia ehtoja kunnioitetaan.


