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Tarkistus 1
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

(9 a) Tutkintavaliokunnan on 
kunnioitettava täysin todistajaksi 
kutsumiensa henkilöiden oikeuksia 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
mukaisesti.

Or. el

Tarkistus 2
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 
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Ehdotus asetukseksi Tarkistus

(12) Jotta tutkintavaliokunta voisi olla 
varma, että sen päätelmät perustuvat 
todistettaviin seikkoihin, sen on voitava 
kutsua todistajana kuultavaksi kuka 
tahansa Euroopan unionissa asuva henkilö, 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
virkamiehet ja muu henkilöstö mukaan 
lukien, ja todistaja olisi velvoitettava 
kertomaan auliisti kaikki tietonsa asiasta ja 
pysymään totuudessa. Jotta voidaan lisäksi 
varmistaa, että unionin virkamiehet ja muu 
henkilöstö voivat täyttää tämän 
velvollisuuden, olisi tehtävä selväksi, että 
Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen, jotka 
vahvistetaan asetuksessa (ETY, 
EURATOM, EHTY) N:o 259/68, 17 ja 
19 artiklan nojalla sekä Euroopan unionin 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen, jotka vahvistetaan 
samassa asetuksessa, 11 artiklan nojalla 
heillä katsotaan olevan lupa noudattaa 
valiokunnan kutsua, saapua kuultavaksi, 
esittää kirjelmiä ja antaa 
todistajankertomuksensa 
henkilökohtaisesti.

(12) Jotta tutkintavaliokunta voisi olla 
varma, että sen päätelmät perustuvat 
todistettaviin seikkoihin, sen on voitava 
kutsua todistajana kuultavaksi kuka 
tahansa Euroopan unionissa asuva henkilö, 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
virkamiehet ja muu henkilöstö mukaan 
lukien, ja todistaja olisi velvoitettava 
kertomaan auliisti kaikki tietonsa asiasta ja 
pysymään totuudessa. Jotta voidaan lisäksi 
varmistaa, että unionin virkamiehet ja muu 
henkilöstö voivat täyttää tämän 
velvollisuuden, olisi tehtävä selväksi, että 
Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen, jotka 
vahvistetaan asetuksessa (ETY, 
EURATOM, EHTY) N:o 259/68, 17 ja 
19 artiklan nojalla sekä Euroopan unionin 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen, jotka vahvistetaan 
samassa asetuksessa, 11 artiklan nojalla 
heillä katsotaan olevan lupa noudattaa 
valiokunnan kutsua, saapua kuultavaksi, 
esittää kirjelmiä ja antaa 
todistajankertomuksensa 
henkilökohtaisesti. Lisäksi on oltava 
mahdollista kutsua tukintavaliokunnan 
kuultavaksi tutkinnan kohteena olevasta 
asiasta vastaavat komission jäsenet, jos 
heidän todistustaan pidetään olennaisena 
ja tutkinnan kohteena olevan asian 
perusteellisen arvioinnin kannalta 
välttämättömänä.

Or. el
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Tarkistus 3
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

18 a. Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
vallan kolmijako-oppia, jonka mukaan 
vallan väärinkäytön estämiseksi 
lainsäädäntövallan (parlamentti), 
toimeenpanovallan (hallitus) ja 
tuomiovallan (oikeuslaitos) on oltava 
erillään toisistaan. Euroopan parlamentti 
ei ole tuomioistuin eikä sillä ole täten 
valtaa määrätä seuraamuksia yksittäisille 
kansalaisille.

Or. fi

Tarkistus 4
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

Yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan 
Euroopan parlamentin työjärjestyksessä.

Or. de

Tarkistus 5
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

b) tutkintavaliokunnan kokoonpano, jossa 
eri poliittisten suuntausten on oltava 

b) tutkintavaliokunnan kokoonpano, jossa 
eri poliittisten suuntausten on oltava 
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tasapainoisesti edustettuina, tasapainoisesti edustettuina Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen määräysten 
mukaisesti,

Or. de

Tarkistus 6
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

c) tutkintavaliokunnan kertomuksen 
antamisen määräaika, joka voi olla 
enintään [kaksitoista] kuukautta, 
rajoittamatta määräajan pidentämistä 
4 kohdan mukaisesti.

c) tutkintavaliokunnan kertomuksen 
antamisen määräaika, joka voi olla 
enintään [kaksitoista] kuukautta 
tutkintavaliokunnan ensimmäisestä 
kokouksesta, rajoittamatta määräajan 
pidentämistä 4 kohdan mukaisesti. 

Or. de

Tarkistus 7
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

c) tutkintavaliokunnan kertomuksen 
antamisen määräaika, joka voi olla 
enintään [kaksitoista] kuukautta, 
rajoittamatta määräajan pidentämistä 
4 kohdan mukaisesti.

c) tutkintavaliokunnan kertomuksen 
antamisen määräaika. Määräaika voi olla 
enintään [kaksitoista] kuukautta, ja sitä 
voidaan Euroopan parlamentin 
perustellulla päätöksellä pidentää 
[kahdesti] enintään [kolmella] 
kuukaudella.

Or. de
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Tarkistus 8
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

3 a. Euroopan parlamentin 
työjärjestyksessä vahvistetaan kaikille 
tietyllä vaalikaudella asetettaville 
tutkintavaliokunnille ennakolta menettely, 
jolla turvataan eri poliittisten ryhmien 
oikeus esittää ehdokasta valiokunnan 
puheenjohtajaksi.

Or. de

Perustelu

Päätöstä siitä, mikä poliittinen ryhmä saa esittää ehdokasta tietyn tutkintavaliokunnan 
puheenjohtajaksi, ei pidä tehdä senhetkisen tilanteen perusteella, vaan kaikki tietyn 
vaalikauden aikana asetetut valiokunnat kattavasti.

Tarkistus 9
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

4. Euroopan parlamentti voi perustellulla 
päätöksellä pidentää tutkintavaliokunnan 
kertomuksen antamisen määräaikaa 
[kahdesti] [kolmella] kuukaudella.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 10
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta
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Ehdotus asetukseksi Tarkistus

c) viimeistään Euroopan parlamentin 
vaalikauden päättyessä.

c) viimeistään Euroopan parlamentin 
vaalikauden päättyessä ja vasta valitun 
parlamentin kokoontuessa ensimmäistä 
kertaa.

Or. de

Tarkistus 11
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

3 a artikla
Tutkinnan uudelleen aloittaminen

Väliaikaista tutkintavaliokuntaa ei saa 
perustaa tai perustaa uudelleen
käsittelemään asioita, jotka jo on tutkittu 
väliaikaisessa tutkintavaliokunnassa, 
ennen kuin vähintään kaksitoista 
kuukautta on kulunut tätä tutkintaa 
koskevan kertomuksen antamisesta tai 
valiokunnan tehtävän päättymisestä, ellei 
uusia tosiseikkoja ole ilmennyt. 
Tutkintavaliokunta voidaan joka 
tapauksessa perustaa, jos on ilmennyt 
uusia, vakavia tosiseikkoja, joiden 
voidaan olettaa muuttavan tutkinnan 
pääasiallisia tuloksia. 

Or. de

Perustelu

Työjärjestyksen liitteessä IX olevan 2 artiklan 5 kohdassa vahvistettu oikeudellinen periaate.

Tarkistus 12
Rainer Wieland
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

2. Kokous voidaan poikkeuksellisesti pitää 
suljetuin ovin, jos sitä pyytää [neljännes] 
tutkintavaliokunnan jäsenistä, unionin 
toimielin tai laitos taikka kansallinen 
viranomainen, jota asia koskee. 
Todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus 
antaa lausuntonsa yleisön läsnä olematta.

2. Kokous voidaan poikkeuksellisesti pitää 
suljetuin ovin, jos sitä pyytää [neljännes] 
tutkintavaliokunnan jäsenistä, unionin 
toimielin tai laitos taikka kansallinen 
viranomainen, jota asia koskee. Todistajia 
ja asiantuntijoita voidaan pyynnöstä 
kuulla yleisön läsnä olematta.

Or. de

Tarkistus 13
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

1. Kun tutkinta on päätetty, 
tutkintavaliokunta antaa kertomuksen
Euroopan parlamentille, joka voi ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin.

1. Kun tutkinta on päätetty, 
tutkintavaliokunta antaa 
loppukertomuksen Euroopan 
parlamentille, joka hyväksyy tai hylkää sen 
ilman tarkistuksia.

Or. de

Tarkistus 14
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

1 a. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy 
kertomuksen, se voi ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin.



PE472.232v01-00 10/19 AM\877379FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 15
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
 9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

1 b. Tutkintavaliokunnan 
loppukertomukseen voidaan sisällyttää 
tekstin virallisena osana vähemmistön 
näkemys edellyttäen, että näkemystä tukee 
vähintään neljäsosa valiokunnan 
jäsenistä.

Or. de

Tarkistus 16
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

2 a. Jos epäilyt unionin oikeuden 
rikkomisesta tai unionin oikeutta 
sovellettaessa tapahtuneesta 
hallinnollisesta epäkohdasta viittaavat 
jäsenvaltion elimen tai viranomaisen 
mahdolliseen vastuuseen, 
tutkintavaliokunta voi pyytää 
asianomaisen jäsenvaltion parlamenttia 
yhteistyöhön tutkinnassa.
Tätä varten Euroopan parlamentti voi 
tehdä parlamenttien välisiä sopimuksia 
jäsenvaltioiden kansanedustuslaitosten 
kanssa.

Or. en
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Tarkistus 17
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

3. Tutkintavaliokunta voi pyytää ketä 
tahansa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jota asia koskee, 
toimittamaan sille mainitunkaltaisia 
asiakirjoja, jos se pitää tätä tutkinnan 
onnistumisen kannalta olennaisena. 
Kyseisten henkilöiden on täytettävä 
tutkintavaliokunnan pyyntö, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta heidän unionin 
oikeudesta ja kansallisesta lainsäädännöstä 
johtuvia velvollisuuksiaan. Heillä on samat 
oikeudet kuin heillä olisi kansallisen 
lainsäädännön mukaan silloin, kun 
kansallinen lainvalvontaviranomainen 
määrää takavarikosta.

3. Tutkintavaliokunta voi pyytää ketä 
tahansa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jota asia koskee, 
toimittamaan sille mainitunkaltaisia 
asiakirjoja, jos se pitää tätä tutkinnan 
onnistumisen kannalta olennaisena. 
Kyseisten henkilöiden on täytettävä 
tutkintavaliokunnan pyyntö, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta heidän unionin 
oikeudesta ja kansallisesta lainsäädännöstä 
johtuvia velvollisuuksiaan. Heillä on samat 
oikeudet kuin heillä olisi kansallisen lain
mukaan silloin, kun kansallinen 
lainvalvontaviranomainen määrää 
takavarikosta.

Or. en

Tarkistus 18
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

4. Asiakirjapyynnöissä on ilmoitettava 
pyynnön oikeusperusta ja tarkoitus sekä 
täsmennettävä, mitä asiakirjoja pyydetään, 
ja asetettava määräaika, jossa asiakirjat on 
toimitettava. Niissä on myös ilmoitettava 
mahdolliset seuraukset, jos pyydettyjen 
asiakirjojen toimittamisesta kieltäydytään 
perusteetta.

4. Asiakirjapyynnöissä on ilmoitettava 
pyynnön oikeusperusta ja tarkoitus sekä 
täsmennettävä, mitä asiakirjoja pyydetään, 
ja asetettava määräaika, jossa asiakirjat on 
toimitettava. 

Or. en
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Tarkistus 19
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

1. Tutkintavaliokunta voi kutsua 
todistajana kuultavaksi kenet tahansa 
Euroopan unionissa asuvan henkilön, jonka 
kuulemisen se katsoo olevan tarpeen 
tehtävänsä suorittamiseksi.

1. Tutkintavaliokunta voi kutsua 
todistajaksi kenet tahansa Euroopan 
unionissa asuvan henkilön, jonka 
kuulemisen se katsoo olevan tarpeen 
tehtävänsä suorittamiseksi.

Kutsussa on oltava todistajan suku- ja 
etunimi sekä osoite, ja siinä on ilmoitettava 
täsmällisesti, mistä seikoista ja minkä 
vuoksi todistajaa kuullaan. 
Tutkintavaliokunta toimittaa kutsun sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle, jossa todistaja asuu. 
Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on varmistettava, että kutsu annetaan 
todistajalle tiedoksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Kutsussa on oltava todistajan suku- ja 
etunimi sekä osoite, ja siinä on ilmoitettava 
täsmällisesti, mistä seikoista ja minkä 
vuoksi todistajaa kuullaan.

Or. en

Tarkistus 20
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

2. Oikeassa järjestyksessä kutsutun
todistajan on noudatettava kutsua ja 
saavuttava kuultavaksi. Hänen on 
vastattava kaikkiin tutkintavaliokunnan 
jäsenten esittämiin kysymyksiin kertoen 
auliisti kaikki tietonsa asiasta ja pysyttävä 
totuudessa. Hänellä on samat oikeudet kuin 
hänellä olisi todistajana asuinjäsenvaltionsa 
parlamentin tutkintavaliokunnassa tai 
vastaavassa elimessä taikka riita-asioita 
käsittelevässä tuomioistuimessa. Hänellä 

2. Todistajan on vastattava kaikkiin 
tutkintavaliokunnan jäsenten esittämiin 
kysymyksiin kertoen auliisti kaikki tietonsa 
asiasta ja pysyttävä totuudessa. Hänellä on 
samat oikeudet kuin hänellä olisi 
todistajana asuinjäsenvaltionsa parlamentin 
tutkintavaliokunnassa tai vastaavassa 
elimessä taikka riita-asioita käsittelevässä 
tuomioistuimessa. Hänellä on oikeus 
käyttää oikeusavustajaa.
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on oikeus käyttää oikeusavustajaa.
Todistajalle on kerrottava ennalta hänen 
oikeutensa ja velvollisuutensa sekä 
mahdolliset seuraukset, mikäli todistaja 
perusteetta kieltäytyy noudattamasta 
kutsua ja saapumasta kuultavaksi taikka 
todistaja on lahjottu.

Todistajalle on kerrottava ennalta hänen 
oikeutensa ja velvollisuutensa.

Or. en

Tarkistus 21
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

3. Tutkintavaliokunta voi päättää kuulla 
todistajaa seuraavan vakuutuksen 
nojalla: "Minä lupaan ja vannon, että 
olen kertonut totuuden, koko totuuden 
enkä mitään muuta kuin totuuden". 
Todistaja voi halutessaan antaa 
uskonnollisen valan. Ketään ei 
kuitenkaan velvoiteta todistamaan 
valaehtoisesti.

Poistetaan.

Tutkintavaliokunta toteaa kaikki 
tapaukset, joissa todistaja kieltäytyy 
todistamasta valaehtoisesti.

Or. en

Tarkistus 22
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

2. Tutkintavaliokunta voi kutsua unionin 
tietyn virkamiehen tai muun henkilöstön 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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jäsenen todistamaan asiassa, joka liittyy 
hänen virkatoimiinsa, jos se katsoo 
kyseisen henkilön kuulemisen olevan 
tarpeen tehtävänsä suorittamiseksi. 
Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen 17 ja 
19 artiklan nojalla sekä Euroopan unionin 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 11 artiklan nojalla 
unionin virkamiehillä ja muun henkilöstön 
jäsenillä katsotaan olevan lupa noudattaa 
valiokunnan kutsua, saapua kuultavaksi, 
esittää kirjelmiä ja antaa 
todistajankertomuksensa 
henkilökohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 23
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

3. Tutkintavaliokunta voi kutsua 
jäsenvaltion tietyn virkamiehen tai muun 
henkilöstön jäsenen todistamaan asiassa, 
joka liittyy hänen virkatoimiinsa, jos se 
katsoo kyseisen henkilön kuulemisen 
olevan tarpeen tehtävänsä suorittamiseksi. 
Asianomainen jäsenvaltio antaa 
virkamiehille ja muun henkilöstön jäsenille 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti luvan 
noudattaa valiokunnan kutsua, saapua 
kuultavaksi, esittää kirjelmiä ja antaa 
todistajankertomuksensa 
henkilökohtaisesti.

3. Tutkintavaliokunta voi kutsua 
jäsenvaltion tietyn virkamiehen tai muun 
henkilöstön jäsenen todistamaan asiassa, 
joka liittyy hänen virkatoimiinsa, jos se 
katsoo kyseisen henkilön kuulemisen 
olevan tarpeen tehtävänsä suorittamiseksi. 
Asianomainen jäsenvaltio voi antaa 
virkamiehille ja muun henkilöstön jäsenille 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti luvan 
noudattaa valiokunnan kutsua, saapua 
kuultavaksi, esittää kirjelmiä ja antaa 
todistajankertomuksensa 
henkilökohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 24
Ashley Fox
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Oikeusapu

1. Tutkintavaliokunta voi esittää 
oikeusapupyynnön oikeassa järjestyksessä 
kutsuttujen todistajien kuulemiseksi.
2. Oikeusapupyyntö annetaan 14 artiklan 
1 kohdan mukaisesti tutkintavaliokunnan 
päätöksenä, ja tutkintavaliokunta välittää 
sen todistajan asuinjäsenvaltion 
toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle. 
Päätökseen liitetään tarvittaessa käännös 
saajajäsenvaltion viralliselle kielelle tai 
yhdelle sen virallisista kielistä.
3. Toimivaltainen oikeusviranomainen 
panee oikeusapupyynnön täytäntöön 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Se 
voi kuitenkin noudattaa 
tutkintavaliokunnan pyyntöä erityisen 
menetelmän tai menettelyn 
soveltamisesta, jollei tämä ole vastoin 
asianomaisen jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä tai mahdoton toteuttaa 
maan sisäisten käytäntöjen tai 
menettelyjen taikka käytännön 
vaikeuksien vuoksi.
4. Oikeusapupyynnöt on pantava nopeasti 
täytäntöön.
5. Kun pyyntö on pantu täytäntöön, 
toimivaltainen oikeusviranomainen 
välittää tutkintavaliokunnalle päätöksen, 
jolla oikeusapupyyntö esitettiin, kaikki 
täytäntöönpanon yhteydessä laaditut 
asiakirjat sekä yksityiskohtaisen 
kustannusselvityksen.

Or. en
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Tarkistus 25
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Seuraamukset

1. Tutkintavaliokunta toteaa kaikki 
tapaukset, joissa kieltäydytään 
noudattamasta tai jätetään noudattamatta 
tämän asetuksen mukaisia 
velvollisuuksia.
Euroopan parlamentin puhemies voi 
ilmoittaa kieltäytymisestä tai 
noudattamatta jättämisestä täysistunnossa 
ja huolehtia tapausten julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen rikkomisesta määrätään 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
asianmukaiset seuraamukset seuraavissa 
tapauksissa:
perusteeton kieltäytyminen pyydettyjen 
asiakirjojen toimittamisesta,
perusteeton kieltäytyminen kutsun 
noudattamisesta ja todistajana 
kuultavaksi saapumisesta,
perättömän lausuman antaminen ja
todistajan lahjonta.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhtaisia ja varoittavia.
3. Jos henkilön voidaan kohtuudella 
epäillä syyllistyneen johonkin 2 kohdassa 
tarkoitetuista rikkomuksista, hänen 
asuinjäsenvaltionsa on pantava 
kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti 
vireille aiheelliset menettelyt häntä 
vastaan.
4. Jos on aiheellista epäillä 2 kohdassa 
tarkoitettua rikkomusta, unionin 
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virkamiehelle tai muun henkilöstön 
jäsenelle Euroopan unionin 
erioikeuksista ja vapauksista tehdyn 
pöytäkirjan 17 artiklan mukaisesti 
myönnetyn vapauden kumoamisen ei 
katsota olevan ristiriidassa unionin edun 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 26
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

Euroopan parlamentin puhemies voi 
ilmoittaa kieltäytymisestä tai 
noudattamatta jättämisestä täysistunnossa
ja huolehtia tapausten julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Euroopan parlamentin puhemies voi 
ilmoittaa kokonaan tai osittain todettujen 
tapausten sisällön ja huolehtia ilmoitetun 
sisällön julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. de

Tarkistus 27
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhtaisia ja varoittavia. 

Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhtaisia ja varoittavia, ja niiden on 
vastattava seuraamuksia, joita 
langetetaan samankaltaisista 
rikkomuksista kansallisten parlamenttien 
tutkintavaliokuntien työssä.

Or. de
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Tarkistus 28
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka ei ole unionin toimielin tai laitos 
taikka jäsenvaltio, voi esittää perustellun 
kirjallisen valituksen tutkintavaliokunnan 
3 jakson nojalla tekemästä päätöksestä, 
joka on osoitettu kyseiselle henkilölle tai 
joka koskee häntä suoraan ja erikseen. 
Valituksessa on täsmennettävä väitetty 
unionin oikeuden tai kansallisen 
lainsäädännön rikkominen.

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka ei ole unionin toimielin tai laitos 
taikka jäsenvaltio, voi esittää perustellun 
kirjallisen valituksen tutkintavaliokunnan 
3 jakson nojalla tekemästä päätöksestä, 
joka on osoitettu kyseiselle henkilölle tai 
joka koskee häntä suoraan ja erikseen. 
Valituksessa on täsmennettävä väitetty 
unionin oikeuden tai valituksen tekijään 
sovellettavan kansallisen lain rikkominen.

Or. de

Tarkistus 29
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tekee perustellun 
päätöksen valituksesta sen vastaanottamista 
seuraavan [10 työpäivän] jakson 
päättymistä seuraavalla ensimmäisellä 
istuntojaksolla. Se antaa päätöksen tiedoksi 
valituksen tekijälle [10 työpäivän] kuluessa 
ja ilmoittaa tälle käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista, toisin sanoen 
mahdollisuudesta nostaa asiasta kanne 
Euroopan parlamenttia vastaan 
tuomioistuimessa ja/tai kannella Euroopan 
oikeusasiamiehelle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 ja 
228 artiklassa määrättyjen edellytysten 
mukaisesti.

3. Euroopan parlamentti tekee perustellun 
päätöksen valituksesta sen vastaanottamista 
seuraavan [10 työpäivän] jakson 
päättymistä seuraavalla ensimmäisellä 
istuntojaksolla. Päätökseen voi sisältyä 
määräys siitä, että valituksella ei ole 
lykkäävää vaikutusta. 

Euroopan parlamentti antaa päätöksen 
tiedoksi valituksen tekijälle [10 työpäivän] 
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kuluessa ja ilmoittaa tälle käytettävissä 
olevista oikeussuojakeinoista, toisin sanoen 
mahdollisuudesta nostaa asiasta kanne 
Euroopan parlamenttia vastaan 
tuomioistuimessa ja/tai kannella Euroopan 
oikeusasiamiehelle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 ja 
228 artiklassa määrättyjen edellytysten 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 30
Rainer Wieland

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Ehdotus asetukseksi Tarkistus

19 a artikla
Kustannukset

Unionin toimielimet ja laitokset vastaavat 
jäsentensä ja virkamiestensä matka- ja 
oleskelukustannuksista. Euroopan 
parlamentti korvaa muiden 
tutkintavaliokuntaan kuultavaksi 
saapuvien henkilöiden matka- ja 
oleskelukustannukset asiantuntijoiden 
kuulemiseen sovellettavien sääntöjen 
mukaan.

Or. de

Perustelu

Katso työjärjestyksen 185 artiklan 7 kohta.


