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Tarkistus 21
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Nykyinen teksti Tarkistus

Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyssä säädöksessä siirretään 
komissiolle valta täydentää tai muuttaa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia, asiasta vastaava valiokunta

1. Kun komissio toimittaa parlamentille 
säädösvallan siirron nojalla annetun 
säädöksen, puhemies lähettää sen edelleen 
asiaa tarkastelevalle valiokunnalle, joka 
lähettää sen lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävästä perussäädöksestä 
vastaavalle valiokunnalle suosituksen 
kera.  Asiasta vastaava valiokunta voi 
päättää nimittää esittelijän.

Or. en

Tarkistus 22
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Nykyinen teksti Tarkistus

Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyssä säädöksessä siirretään 
komissiolle valta täydentää tai muuttaa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia, asiasta vastaava valiokunta

1. Kun komissio toimittaa parlamentille 
säädösvallan siirron nojalla annetun
säädöksen, puhemies lähettää sen 
välittömästi lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävästä perussäädöksestä 
vastaavalle valiokunnalle ja ilmoittaa siitä 
poliittisille ryhmille sekä muiden 
valiokuntien puheenjohtajille. 
Säädösvallan siirron nojalla annettua 
säädöstä koskevan mahdollisen 
vastalauseen esittämistä koskeva 
määräaika alkaa tästä päivästä.

Or. en
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Tarkistus 23
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

– käsittelee sellaiset esitykset säädösvallan 
siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi, 
jotka on lähetetty parlamentille valvontaa 
varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

– käsittelee sellaiset esitykset säädösvallan 
siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi, 
jotka on lähetetty parlamentille valvontaa 
varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

– voi antaa parlamentin käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksessä aiheellisia 
ehdotuksia lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 26
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

– voi antaa parlamentin käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksessä aiheellisia 
ehdotuksia lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Noudatetaan 88 artiklan 1–3 kohdan 
määräyksiä soveltuvin osin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Noudatetaan 88 artiklan 1–3 kohdan 
määräyksiä soveltuvin osin.

2. Asiasta vastaava valiokunta voi 
nimittää esittelijän yhden tai useamman 
säädösvallan siirron nojalla annetun 
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säädöksen tarkastelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 29
Andrew Duff, Sharon Bowles

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Puhemies ilmoittaa täysistunnossa 
päivän, jona säädös vastaanotettiin 
kaikilla virallisilla kielillä, ja mahdollisen 
vastalauseen esittämistä koskevan 
määräajan.
Nämä ilmoitukset sekä asiasta vastaavan 
valiokunnan nimi julkaistaan istunnon 
pöytäkirjassa.

Or. en

Tarkistus 30
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Asiasta vastaava valiokunta voi 
perussäädöksen säännöksiä noudattaen 
jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen päätösvallan 
siirron peruuttamiseksi, vastustaakseen 
säädösvallan siirron jatkamista ilman eri 
toimenpiteitä, antaakseen hyväksyntänsä 
ennen määräajan päättymistä tai 
vastustaakseen säädösvallan siirron 
nojalla annettua säädöstä. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa 
päätöslauselmaesityksessä on esitettävä 
perustelut sille, miksi säädösvallan siirron 
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nojalla annettua säädöstä vastustetaan, ja 
päätöslauselmaesitys voi sisältää 
komissiolle esitettävän pyynnön sellaisesta 
uudesta esityksestä säädösvallan siirron 
nojalla annetuksi säädökseksi, jossa 
otetaan huomioon parlamentin 
suositukset.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella muutetaan esittelijän tarkistusta 3 ja luetellaan Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaesityksen eri tarkoitukset. 

Tarkistus 31
Sharon Bowles

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Asiasta vastaava valiokunta voi 
perussäädöksen säännöksiä noudattaen 
jättää käsiteltäväksi perustellun 
päätöslauselmaesityksen. 
Päätöslauselmaesityksessä todetaan, 
vastustaako parlamentti säädösvallan 
siirron nojalla annettua säädöstä. Jos
parlamentti vastustaa säädösvallan siirron 
nojalla annettua säädöstä, 
päätöslauselmaesitys voi sisältää 
komissiolle esitettävän pyynnön sellaisesta 
uudesta esityksestä säädösvallan siirron 
nojalla annetuksi säädökseksi, jossa 
otetaan huomioon parlamentin 
suositukset.

Or. en

Tarkistus 32
Vital Moreira
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Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Jos asiasta vastaava valiokunta 
perussäädöksen mukaisesti ehdottaa 
säädösvallan siirron nojalla annetun 
säädöksen vastustamista, se jättää 
käsiteltäväksi perustellun 
päätöslauselmaesityksen, jossa esitetään 
vastalauseet ja joka voi sisältää 
komissiolle esitettävän pyynnön sellaisesta 
uudesta esityksestä säädösvallan siirron 
nojalla annetuksi säädökseksi, jossa 
otetaan huomioon parlamentin 
vastalauseet.

Or. en

Tarkistus 33
Andrew Duff, Sharon Bowles

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Parlamentti tekee päätöksen 
perussäädöksessä asetetun määräajan 
kuluessa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrätyllä enemmistöllä. 
Puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kannan.
Jos asiasta vastaava valiokunta katsoo, 
että on aiheellista jatkaa säädösvallan 
siirron nojalla annetun säädöksen 
vastustamista koskevaa määräaikaa 
perussäädöksen mukaisesti, valiokunnan 
puheenjohtaja ilmoittaa siitä neuvostolle 
ja komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 34
Carlo Casini

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a. Parlamentti tekee päätöksen 
perussäädöksessä asetetun määräajan 
kuluessa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrätyllä enemmistöllä. 

Or. fr

Perustelu

Velvoite ilmoittaa asiasta neuvostolle ja komissiolle toistetaan artiklan lopussa.

Tarkistus 35
Andrew Duff, Sharon Bowles

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Jos asiasta vastaava valiokunta ei 
vähintään kymmenen päivää ennen sen 
istuntojakson alkua, jonka keskiviikko on 
ennen ja lähimpänä 5 kohdassa 
tarkoitetun määräajan päättymistä, ole 
antanut suositusta tai jättänyt 
päätöslauselmaesitystä käsiteltäväksi, 
puheenjohtajakokous voi päättää sen 
perusteella, että poliittinen ryhmä tai 
vähintään neljäkymmentä jäsentä on 
jättänyt käsiteltäväksi aiheesta yhden tai 
useamman päätöslauselmaesityksen, että 
asia sisällytetään edellä tarkoitetun 
istuntojakson esityslistaluonnokseen.

Or. en
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Tarkistus 36
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Jos asiasta vastaava valiokunta ei 
vähintään kymmenen päivää ennen sen 
istuntojakson alkua, joka edeltää 
5 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä, ole jättänyt 
päätöslauselmaesitystä käsiteltäväksi, 
puheenjohtajakokous voi päättää sen 
perusteella, että poliittiset ryhmät ovat 
jättäneet käsiteltäväksi aiheesta yhden tai 
useamman päätöslauselmaesityksen, että 
asia sisällytetään edellä tarkoitetun 
istuntojakson esityslistaluonnokseen.

Or. en

Tarkistus 37
Manfred Weber

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Jos asiasta vastaava valiokunta ei 
kymmenen päivää ennen sen 
istuntojakson alkua, joka edeltää 
5 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä, ole jättänyt 
päätöslauselmaesitystä käsiteltäväksi, 
poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 
voi jättää käsiteltäväksi asiaa koskevan 
päätöslauselmaesityksen, joka 
sisällytetään edellä tarkoitetun 
istuntojakson esityslistalle. 

Or. en
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Tarkistus 38
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Jos asiasta vastaava valiokunta 
suosittelee, että parlamentti ilmoittaa 
ennen perussäädöksessä asetetun 
määräajan päättymistä, ettei se vastusta 
säädösvallan siirron nojalla annettua 
säädöstä,
– se ilmoittaa asiasta puhemiehelle, joka 
ilmoittaa siitä poliittisten ryhmien 
puheenjohtajille ja valiokuntien 
puheenjohtajille ja asettaa määräajan 
heidän vastaukselleen suositukseen;
– jos asetetun määräajan puitteissa 
poliittisen ryhmän tai valiokunnan 
puheenjohtaja vastustaa suositusta, siitä 
äänestetään seuraavalla istuntojaksolla;
– jos vastalauseita ei ole esitetty tämän 
määräajan kuluessa, ehdotettu suositus 
katsotaan hyväksytyksi;
– puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kannan;
– suosituksen hyväksyminen merkitsee, 
että säädösvallan siirron nojalla annettua 
säädöstä koskevia myöhempiä vastalause-
esityksiä ei oteta käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 39
Andrew Duff, Sharon Bowles

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 d kohta (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

2 d. Jos asiasta vastaava valiokunta 
suosittelee, että parlamentti ilmoittaa 
ennen perussäädöksessä asetetun 
määräajan päättymistä, ettei se vastusta 
säädösvallan siirron nojalla annettua
säädöstä,
– se ilmoittaa asiasta puhemiehelle 
perustellussa kirjeessä, joka sisältää asiaa 
koskevan suosituksen; kirjeestä 
toimitetaan jäljennös työjärjestyksen 50 ja 
51 artiklan nojalla asianosaisille muille 
valiokunnille. Puhemies ilmoittaa edellä 
mainitusta suosituksesta täysistunnossa 
seuraavan istuntojakson alussa;
– jos poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä vastustaa suositusta 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin 
täysistunnossa, suosituksesta äänestetään;
– jos vastalausetta ei ole esitetty tämän 
määräajan kuluessa, ehdotettu suositus 
katsotaan hyväksytyksi;
– puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kannan;
– suosituksen hyväksyminen merkitsee, 
että säädösvallan siirron nojalla annettua 
säädöstä koskevia myöhempiä vastalause-
esityksiä ei oteta käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 40
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Jos asiasta vastaava valiokunta 
suosittelee, että parlamentti ilmoittaa 
ennen perussäädöksessä asetetun 
määräajan päättymistä, ettei se vastusta 
säädösvallan siirron nojalla annettua 
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säädöstä,
– valiokunta ilmoittaa asiasta 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtajalle perustellussa kirjeessä ja 
antaa asiasta suosituksen;
– valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja ilmoittaa asiasta viipymättä 
valiokunnille ja asettaa määräajan 
vastalauseiden esittämiselle;
– jos vastalauseita ei esitetä ennen tämän 
määräajan päättymistä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
ilmoittaa asiasta puhemiehelle, joka 
ilmoittaa suosituksesta seuraavalla 
istuntojaksolla;
– jos poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä vastustaa suositusta 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin 
täysistunnossa, suosituksesta äänestetään;
– jos vastalausetta ei ole esitetty tämän 
määräajan kuluessa, ehdotettu suositus 
katsotaan hyväksytyksi;
– puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kannan;
– suosituksen hyväksyminen merkitsee, 
että säädösvallan siirron nojalla annettua 
säädöstä koskevia myöhempiä vastalause-
esityksiä ei oteta käsiteltäväksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan esittelijän tarkistusta 6. Siinä täsmennetään, että valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja ilmoittaa asiasta valiokunnille ja asettaa määräajan 
muiden valiokuntien vastalauseille sen sijaan, että odotettaisiin valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen seuraavaa kokousta.

Tarkistus 41
Carlo Casini

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 6 a kohta (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

6 a. Jos asiasta vastaava valiokunta 
suosittelee, että parlamentti ilmoittaa 
ennen perussäädöksessä asetetun 
määräajan päättymistä, ettei se vastusta 
säädösvallan siirron nojalla annettavaa 
säädöstä,
– valiokunta ilmoittaa asiasta 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtajalle perustellussa kirjeessä ja 
antaa asiasta suosituksen;
– jos asiaa ei vastusteta seuraavassa 
valiokuntien puheenjohtajakokouksessa 
eikä kiireisissä tapauksissa kirjallisella 
menettelyllä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
ilmoittaa asiasta puhemiehelle, joka 
puolestaan ilmoittaa asiasta täysistunnolle 
mahdollisimman pian;
– jos poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä vastustaa suositusta 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin 
täysistunnossa, suosituksesta äänestetään; 
– jos vastalausetta ei ole esitetty tämän 
määräajan kuluessa, ehdotettu suositus 
katsotaan hyväksytyksi;
– suosituksen hyväksyminen merkitsee, 
että säädösvallan siirron nojalla 
annettavaa säädöstä koskevia myöhempiä 
vastalause-esityksiä ei oteta käsiteltäväksi.

Or. fr

Perustelu

On varmistettava, että suositusta käsitellään täysistunnossa mahdollisimman nopeasti. 
Velvoite ilmoittaa asiasta neuvostolle ja komissiolle toistetaan artiklan lopussa.

Tarkistus 42
Carlo Casini

Euroopan parlamentin työjärjestys
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87 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

7 a. Puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle tämän artiklan mukaisesti 
tehdyistä päätöksistä.  

Or. fr

Tarkistus 43
Carlo Casini

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet Täytäntöönpanotoimenpiteet ja -säädökset
(Horisontaalinen tarkistus. Jos tämä tarkistus hyväksytään, sana "säädös" korvataan sanalla 

"toimenpide" 88 artiklan 4 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna.) 

Or. fr

Perustelu

Koska parlamentti haluaa, että valvonnan käsittävistä sääntelytoimenpiteistä tulee 
säädösvallan siirron nojalla annettuja säädöksiä nykyisen lainsäädännön mukauttamisen 
yhteydessä, vaikuttaa järkevämmältä säilyttää terminologia, jossa erotetaan selvästi SEUT-
sopimuksen 291 artiklaan perustuvat täytäntöönpanosäädökset ja toimenpiteet, jotka 
siirtymäkauden ajan kuuluvat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin. 

Tarkistus 44
Carlo Casini

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus 
toimenpiteistä on annettu parlamentille 
kaikilla virallisilla kielillä. Lyhennettyjä 
määräaikoja sovellettaessa (menettelystä 

a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus 
toimenpiteistä on annettu parlamentille 
kaikilla virallisilla kielillä. Kun on kyse
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
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komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 5 kohdan b alakohta) ja
erittäin kiireellisissä tapauksissa 
(päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan
6 kohta) määräaika alkaa päivästä, jona 
Euroopan parlamentti vastaanottaa 
päätöksen 1999/468/EY mukaisesti 
perustetun komitean jäsenille toimitetut 
kielitoisinnot lopullisesta ehdotuksesta
täytäntöönpanotoimenpiteeksi, ellei 
asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja vastusta tätä. Tässä 
tapauksessa työjärjestyksen 146 artiklaa ei 
sovelleta;

5 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta 
lyhennetystä määräajasta ja päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetusta erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, määräaika alkaa päivästä, 
jona Euroopan parlamentti vastaanottaa 
päätöksen 1999/468/EY mukaisesti 
perustetun komitean jäsenille toimitetut 
kielitoisinnot lopullisesta ehdotuksesta
täytäntöönpanosäädökseksi, ellei asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja 
vastusta tätä. Tässä tapauksessa 
työjärjestyksen 146 artiklaa ei sovelleta;

Or. fr

Tarkistus 45
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

a a) Jos ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi perustuu 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 tai 
6 kohtaan, joissa säädetään parlamentin 
vastalauseen esittämiseen sovellettavista 
lyhennetyistä määräajoista, asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen, jossa 
vastustetaan säädösehdotuksen 
hyväksymistä, jos valiokunta ei ole voinut 
kokoontua käytettävissä olleessa ajassa ja 
jos kyseinen päätöslauselmaesitys edustaa 
selkeästi valiokunnan jäsenten 
enemmistön mielipidettä;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella muutetaan esittelijän tarkistusta 14 ja täsmennetään, että valiokunnan 
puheenjohtaja voi toimia valiokunnan puolesta, jos ehdotettu toimintatapa edustaa 
valiokunnan jäsenten enemmistön mielipidettä.

Tarkistus 46
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b) Parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä 
vastustaa ehdotettujen toimenpiteiden
hyväksymistä sillä perusteella, että ehdotus 
ylittää perussäädöksen mukaisen 
täytäntöönpanovallan, se on ristiriidassa 
perussäädöksen tavoitteen tai sisällön 
kanssa tai se ei ole toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatteen mukainen;

b) Parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä 
vastustaa ehdotetun 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä 
sillä perusteella, että ehdotus ylittää 
perussäädöksen mukaisen 
täytäntöönpanovallan, se on ristiriidassa 
perussäädöksen tavoitteen tai sisällön 
kanssa tai se ei ole toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatteen mukainen;

Or. en

Tarkistus 47
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

c a) Jos asiasta vastaava valiokunta 
komission asianmukaisesti perusteleman 
pyynnön johdosta suosittaa puhemiehelle 
lähettämässään perustellussa kirjeessä, 
että parlamentti ilmoittaa ennen 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa ja/tai 5 a artiklan 
4 kohdan e alakohdassa säädetyn 
normaalin määräajan päättymistä, että se 
ei vastusta ehdotettua säädöstä, 
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sovelletaan 87 a artiklan 6 kohdassa 
määrättyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 48
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

c a) Jos asiasta vastaava valiokunta 
komission asianmukaisesti perusteleman 
pyynnön johdosta suosittaa puhemiehelle 
lähettämässään perustellussa kirjeessä, 
että parlamentti ilmoittaa ennen 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa ja/tai 5 a artiklan 
4 kohdan e alakohdassa säädetyn 
normaalin määräajan päättymistä, että se 
ei vastusta ehdotettua säädöstä, 
sovelletaan 87 a artiklan 6 kohdassa 
määrättyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 49
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

88 a artikla
Asian käsittely valiokuntien yhteistyö- tai 

yhteiskokousmenettelyn mukaisesti
1. Jos perussäädös on hyväksytty 
parlamentissa 50 artiklassa määrättyä 
menettelyä soveltaen, säädösvallan siirron 
nojalla annettujen säädösten sekä 
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ehdotettujen täytäntöönpanosäädösten 
käsittelyssä sovelletaan seuraavia 
lisämääräyksiä:
– säädösvallan siirron nojalla annettu 
säädös tai ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi toimitetaan 
asiasta vastaavalle valiokunnalle ja 
yhteistyöhön osallistuvalle valiokunnalle 
sekä valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtajalle;
– valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja asettaa asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajan 
ehdotuksesta määräajan, jonka kuluessa 
yhteistyöhön osallistuva valiokunta voi 
antaa ehdotuksia sen yksinomaiseen 
toimivaltaan tai molempien valiokuntien 
yhteiseen toimivaltaan kuuluvista 
asioista;
– jos säädösvallan siirron nojalla annettu 
säädös tai ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi kuuluu 
pääosin yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, 
asiasta vastaava valiokunta hyväksyy sen 
ehdotukset ilman äänestystä; muussa 
tapauksessa puhemies voi valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaa 
kuultuaan antaa luvan siihen, että 
yhteistyöhön osallistuva valiokunta jättää 
asiasta päätöslauselmaesityksen 
parlamentin käsiteltäväksi.
2. Jos perussäädös on hyväksytty 
parlamentissa 51 artiklassa määrättyä 
menettelyä soveltaen, säädösvallan siirron 
nojalla annettujen säädösten sekä 
ehdotettujen täytäntöönpanosäädösten 
käsittelyssä sovelletaan seuraavia 
lisämääräyksiä:
– vastaanotettuaan säädösvallan siirron 
nojalla annetun säädöksen tai ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi ja 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtajaa kuultuaan puhemies 
päättää, mikä valiokunta on asiasta 
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vastaava tai mitkä valiokunnat 
osallistuvat yhteistyöhön 51 artiklassa 
vahvistettujen kriteerien ja asianomaisten 
valiokuntien puheenjohtajien 
mahdollisesti tekemien sopimusten 
mukaisesti;
– jos säädösvallan siirron nojalla annettu 
säädös tai ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi on toimitettu 
käsiteltäväksi yhteiskokousmenettelyn 
mukaisesti, kukin valiokunta voi pyytää 
yhteiskokouksen koollekutsumista 
päätöslauselmaesityksen käsittelemiseksi. 
Jos asianomaisten valiokuntien 
puheenjohtajat eivät pääse sopimukseen 
yhteiskokouksen koollekutsumisesta, 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja kutsuu sen koolle.

Or. en

Tarkistus 50
Andrew Duff, Sharon Bowles

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Jos perussäädös on hyväksytty 
parlamentissa 51 artiklassa määrättyä 
menettelyä soveltaen, säädösvallan siirron 
nojalla annettujen säädösten sekä 
ehdotettujen täytäntöönpanosäädösten 
käsittelyssä sovelletaan seuraavia 
lisämääräyksiä:
– säädösvallan siirron nojalla annettu 
säädös tai ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi toimitetaan 
asianomaisille valiokunnille;
–  asianomaisten valiokuntien 
puheenjohtajat määrittävät säädösvallan 
siirron nojalla annettujen säädösten tai 
ehdotettujen täytäntöönpanosäädösten 
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käsittelyssä sovellettavan menettelyn;
– kukin valiokunta voi pyytää 
yhteiskokouksen koollekutsumista 
päätöslauselmaesityksen käsittelemiseksi. 
Jos asianomaisten valiokuntien 
puheenjohtajat eivät pääse sopimukseen 
yhteiskokouksen koollekutsumisesta, 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja kutsuu sen koolle.

Or. en

Tarkistus 51
Carlo Casini

Euroopan parlamentin työjärjestys
216 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Oikaisusta ilmoitetaan seuraavalla 
istuntojaksolla. Se katsotaan hyväksytyksi, 
ellei poliittinen ryhmä tai vähintään
40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa 
ilmoituksesta, että asiasta äänestetään. Jos 
oikaisua ei hyväksytä, se palautetaan 
asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka voi 
ehdottaa muutettua oikaisua tai päättää 
menettelyn.

4. Oikaisusta ilmoitetaan seuraavalla 
istuntojaksolla. Se katsotaan hyväksytyksi, 
ellei poliittinen ryhmä tai vähintään
40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa 
ilmoituksesta, että asiasta äänestetään. Jos 
oikaisua ei hyväksytä, se palautetaan 
asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka voi 
ehdottaa muutettua oikaisua tai päättää 
menettelyn.

Or. fr

Perustelu

Koska lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset allekirjoitetaan aina 
keskiviikkoiltapäivisin, 48 tunnin määräaika on ongelmallinen niiden lainsäädäntötekstien 
kannalta, joista on ilmoitettava, jotka on hyväksyttävä ja joista on tehtävä oikaisu ja jotka 
parlamentin puhemiehen ja neuvoston puheenjohtajan on juridisista tai poliittisista syistä 
allekirjoitettava saman istuntojakson aikana. 


