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Tarkistus 2
Carlo Casini

Euroopan parlamentin työjärjestys
51 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Jos 49 artiklan 1 kohdan ja 50 artiklan 
mukaiset ehdot täyttyvät ja 
puheenjohtajakokous on vakuuttunut,
että asia on erittäin tärkeä, se voi päättää, 
että sovelletaan valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyä ja 
yhteisäänestystä. Tässä tapauksessa 
esittelijät laativat yhteisen 
mietintöluonnoksen, jota kyseiset 
valiokunnat käsittelevät ja josta ne 
äänestävät yhteiskokouksessa, jonka
rinnakkaispuheenjohtajina toimivat 
kyseisten valiokuntien puheenjohtajat.
Kyseiset valiokunnat voivat perustaa
valiokuntien välisiä työryhmiä 
valmistelemaan yhteiskokouksia ja 
äänestyksiä.

1. Kun puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi annetaan useiden 
valiokuntien pyynnöstä toimivaltakysymys 
188 artiklan 2 kohdan mukaisesti, se voi 
päättää, että sovelletaan valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyä ja 
yhteisäänestystä, jos 

– asia kuuluu liitteen VII nojalla 
erottamattomasti usean valiokunnan 
toimivaltaan ja 
– puheenjohtajakokous on vakuuttunut, 
että asia on erittäin tärkeä.
2. Tässä tapauksessa asianomaisten 
valiokuntien esittelijät laativat yhteisen 
mietintöluonnoksen, jota valiokunnat 
käsittelevät ja josta ne äänestävät
yhteiskokouksissa, joiden
rinnakkaispuheenjohtajina toimivat 
valiokuntien puheenjohtajat.

Asianomaiset valiokunnat voivat 
menettelyn kaikissa vaiheissa käyttää 
asiasta vastaavan valiokunnan asemaan 
liittyviä oikeuksia vain yhteistoimin. 
Valiokunnat voivat perustaa työryhmiä 
valmistelemaan kokouksia ja äänestyksiä.
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3. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
toisessa käsittelyssä neuvoston kantaa 
käsitellään asianomaisten valiokuntien 
yhteiskokouksessa, joka siinä 
tapauksessa, että kyseisten valiokuntien 
puheenjohtajat eivät ole päässeet 
sopimukseen, pidetään neuvoston kannan 
ilmoittamista parlamentille seuraavan 
ensimmäisen parlamentin elinten 
kokouksille varatun viikon keskiviikkona. 
Jos myöhemmän kokouksen 
koollekutsumisesta ei päästä 
sopimukseen, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
kutsuu sen koolle. Suosituksesta toiseen 
käsittelyyn äänestetään yhteiskokouksessa 
asianomaisten valiokuntien esittelijöiden 
laatiman yhteisen tekstin perusteella tai, 
jos yhteistä tekstiä ei ole, asianomaisissa 
valiokunnissa esitettyjen tarkistusten 
perusteella.
Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
kolmannessa käsittelyssä asianomaisten 
valiokuntien puheenjohtajat ja esittelijät 
ovat viran puolesta 
sovittelukomiteavaltuuskunnan jäseniä.
4. Puhemies ottaa huomioon 1 kohdassa 
vahvistetut perusteet ja mahdolliset 
asianomaisten valiokuntien 
puheenjohtajien väliset sopimukset ja ne 
saatuaan määrittää viipymättä, mikä 
valiokunta vastaa tai mitkä valiokunnat 
vastaavat yhteisesti delegoitujen säädösten 
tai täytäntöönpanotoimenpiteistä tehtyjen 
ehdotusten käsittelystä.

Or. fr

Tarkistus 3
David Martin

Euroopan parlamentin työjärjestys
51 artikla
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Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokuntien yhteiskokousmenettely Valiokuntien yhteistoiminta
Jos 49 artiklan 1 kohdan ja 50 artiklan 
mukaiset ehdot täyttyvät ja 
puheenjohtajakokous on vakuuttunut, 
että asia on erittäin tärkeä, se voi päättää, 
että sovelletaan valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyä ja 
yhteisäänestystä. Tässä tapauksessa 
esittelijät laativat yhteisen 
mietintöluonnoksen, jota kyseiset
valiokunnat käsittelevät ja josta ne 
äänestävät yhteiskokouksessa, jonka 
rinnakkaispuheenjohtajina toimivat 
kyseisten valiokuntien puheenjohtajat.
Kyseiset valiokunnat voivat perustaa 
valiokuntien välisiä työryhmiä 
valmistelemaan yhteiskokouksia ja 
äänestyksiä.

1. Kun puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi annetaan useiden 
valiokuntien pyynnöstä toimivaltakysymys 
188 artiklan 2 kohdan mukaisesti, se voi 
päättää, että sovelletaan valiokuntien 
yhteistoimintamenettelyä, jos

– asia kuuluu liitteen VII nojalla 
erottamattomasti usean valiokunnan 
toimivaltaan ja 
– puheenjohtajakokous on vakuuttunut, 
että asia on erittäin tärkeä.
2. Tässä tapauksessa asianomaisten 
valiokuntien esittelijät laativat yhteisen 
mietintöluonnoksen, jota valiokunnat 
käsittelevät ja josta ne äänestävät 
valiokuntien puheenjohtajien toimiessa 
rinnakkaispuheenjohtajina.

Jotta mietintöluonnos hyväksyttäisiin, sen 
on yhteisäänestyksessä saatava taakseen 
kustakin valiokunnasta läsnä olevien 
jäsenten yksinkertainen enemmistö.
Asianomaiset valiokunnat voivat käyttää 
asiasta vastaavan valiokunnan asemaan 
liittyviä oikeuksia vain yhteistoimin. 
Valiokunnat voivat perustaa työryhmiä 
valmistelemaan kokouksia ja äänestyksiä.

3. Kun asiassa on noudatettava Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
294 artiklassa tarkoitettua tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, valiokuntien 
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yhteistoimintamenettelyä sovelletaan 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
kaikissa vaiheissa.
4. Kun parlamentin käsiteltäväksi 
annetaan esitys säädösvallan siirron 
nojalla annettavaksi säädökseksi tai 
ehdotus täytäntöönpanotoimenpiteeksi, 
joka perustuu säädökseen, johon on 
sovellettu valiokuntien 
yhteistoimintamenettelyä, puhemies 
määrittää viipymättä valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan 
suosituksesta ja ottaen huomioon 
1 kohdassa vahvistetut perusteet, mikä 
valiokunta vastaa tai mitkä valiokunnat 
vastaavat yhteisesti esityksen tai 
ehdotuksen käsittelystä.

Or. en


