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Tarkistus 10
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Toimielinten väliset neuvottelut
lainsäädäntömenettelyissä

Toimielinten väliset neuvottelut tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisissa 
menettelyissä

Or. de

Tarkistus 11
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoteltaessa muiden toimielinten 
kanssa sopimukseen pääsemiseksi 
lainsäädäntömenettelyn kuluessa 
noudatetaan tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä 
käytävien neuvottelujen
menettelysääntöjä.

1. Neuvoteltaessa muiden toimielinten 
kanssa sopimukseen pääsemiseksi 
lainsäädäntömenettelyn kuluessa 
noudatetaan liitteessä XXI vahvistettuja
menettelysääntöjä.

Or. en

Tarkistus 12
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoteltaessa muiden toimielinten 
kanssa sopimukseen pääsemiseksi
lainsäädäntömenettelyn kuluessa 
noudatetaan tavallisen 

1. Neuvoteltaessa muiden toimielinten 
kanssa sopimukseen pääsemiseksi
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisen menettelyn kuluessa 
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lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä 
käytävien neuvottelujen menettelysääntöjä.

noudatetaan tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä 
käytävien neuvottelujen menettelysääntöjä.

Or. de

Tarkistus 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoteltaessa muiden toimielinten 
kanssa sopimukseen pääsemiseksi 
lainsäädäntömenettelyn kuluessa 
noudatetaan tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä 
käytävien neuvottelujen menettelysääntöjä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 14
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Ennen neuvottelujen aloittamista
asiasta vastaavan valiokunnan olisi 
lähtökohtaisesti tehtävä päätös jäsentensä 
enemmistöllä ja vahvistettava 
neuvotteluvaltuutus, neuvotteluohjeet tai
neuvottelujen ensisijaiset tavoitteet.

2. Jos asiasta vastaava valiokunta katsoo 
aiheelliseksi aloittaa tällaiset neuvottelut 
mietinnön hyväksymiseksi ensimmäisessä 
käsittelyssä, se hyväksyy jäsentensä 
enemmistöllä kussakin kyseeseen 
tulevassa lainsäädäntömenettelyssä 
tapauskohtaisesti päätöksen neuvottelujen
aloittamisesta. Päätökseen sisällytetään 
neuvotteluvaltuutus tarkistusten 
muodossa, ja sillä perustetaan myös 
edustava neuvotteluryhmä.

Or. en
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Tarkistus 15
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Ennen neuvottelujen aloittamista
asiasta vastaavan valiokunnan olisi 
lähtökohtaisesti tehtävä päätös jäsentensä 
enemmistöllä ja vahvistettava 
neuvotteluvaltuutus, neuvotteluohjeet tai
neuvottelujen ensisijaiset tavoitteet.

2. Jos asiasta vastaava valiokunta katsoo 
aiheelliseksi aloittaa tällaiset neuvottelut 
ennen mietinnön hyväksymistä 
ensimmäisessä käsittelyssä, se tekee
jäsentensä enemmistöllä kussakin 
kyseeseen tulevassa 
lainsäädäntömenettelyssä erikseen 
päätöksen neuvottelujen aloittamisesta. 
Päätökseen sisällytetään 
neuvotteluvaltuutus ja neuvotteluryhmän 
yksityiskohtainen kokoonpano, johon 
kuuluu valiokunnan jäseniä kaikista 
poliittisista ryhmistä. 
Neuvotteluvaltuutus koostuu yleensä 
joukosta tarkistuksia tai, jos valiokunta 
esittää asianmukaiset perusteet, joukosta 
selkeästi määriteltyjä tavoitteita, 
neuvottelujen ensisijaisia tavoitteita tai 
neuvotteluohjeita.

Or. de

Tarkistus 16
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Ennen neuvottelujen aloittamista asiasta 
vastaavan valiokunnan olisi 
lähtökohtaisesti tehtävä päätös jäsentensä 
enemmistöllä ja vahvistettava 
neuvotteluvaltuutus, neuvotteluohjeet tai 

2. Neuvotteluja ei aloiteta, ennen kuin 
asiasta vastaava valiokunta on tehnyt 
kunkin kyseeseen tulevan 
lainsäädäntömenettelyn osalta 
tapauskohtaisesti neuvottelujen 
aloittamista koskevan päätöksen, jossa 
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neuvottelujen ensisijaiset tavoitteet. määritetään neuvotteluryhmän 
neuvotteluvaltuutus ja kokoonpano.

Neuvotteluvaltuutus koostuu 
valiokunnassa hyväksytystä mietinnöstä 
tai joukosta tarkistuksia ja lisäksi 
tarvittaessa joukosta selkeästi määriteltyjä 
tavoitteita tai neuvottelujen ensisijaisia 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 17
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Ennen neuvottelujen aloittamista asiasta 
vastaavan valiokunnan olisi 
lähtökohtaisesti tehtävä päätös jäsentensä 
enemmistöllä ja vahvistettava 
neuvotteluvaltuutus, neuvotteluohjeet tai 
neuvottelujen ensisijaiset tavoitteet.

2. Neuvotteluja ei aloiteta, ennen kuin 
asiasta vastaava valiokunta on tehnyt 
kunkin kyseeseen tulevan 
lainsäädäntömenettelyn osalta 
tapauskohtaisesti neuvottelujen 
aloittamista koskevan päätöksen, jossa 
määritetään neuvotteluryhmän 
neuvotteluvaltuutus ja kokoonpano.

Neuvotteluvaltuutuksena on yleensä 
mietintö. Jos asiasta vastaava valiokunta 
pitää aiheellisena aloittaa neuvottelut 
ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä, neuvotteluvaltuutus 
koostuu poikkeuksellisesti joukosta 
tarkistuksia tai, jos valiokunta esittää 
asianmukaiset perustelut, joukosta 
selvästi määriteltyjä tavoitteita, 
neuvottelujen ensisijaisia tavoitteita tai 
neuvotteluohjeita.

Or. en

Tarkistus 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber
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Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Ennen neuvottelujen aloittamista asiasta 
vastaavan valiokunnan olisi 
lähtökohtaisesti tehtävä päätös jäsentensä 
enemmistöllä ja vahvistettava 
neuvotteluvaltuutus, neuvotteluohjeet tai 
neuvottelujen ensisijaiset tavoitteet.

2. Ennen neuvottelujen aloittamista asiasta 
vastaavan valiokunnan on tehtävä päätös
neuvottelujen aloittamisesta jäsentensä 
enemmistöllä ja vahvistettava 
neuvotteluvaltuutus.

Päätöksessä määritetään parlamentin 
neuvotteluryhmän kokoonpano.
Neuvotteluvaltuutuksena on yleensä 
mietintö. Jos asiasta vastaava valiokunta 
pitää aiheellisena aloittaa neuvottelut 
ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä, neuvotteluvaltuutus 
koostuu poikkeuksellisesti joukosta 
selvästi määriteltyjä tavoitteita, 
neuvottelujen ensisijaisia tavoitteita tai 
neuvotteluohjeita.
Asiasta vastaavan valiokunnan päätös 
neuvottelujen aloittamisesta 
lainsäädäntömenettelyssä käännetään 
kaikille virallisille kielille, toimitetaan 
puhemiehelle ja jaetaan kaikille 
parlamentin jäsenille.

Or. en

Tarkistus 19
Andrew Duff

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Puheenjohtajakokous tai kaksi 
poliittista ryhmää voi pyytää, että sen 
istuntojakson esityslistalle, jossa asia on 
tarkoitus antaa tiedoksi, otetaan 
keskustelu ja äänestys siitä, olisiko 
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aloitettava neuvottelut mietinnön 
hyväksymiseksi ensimmäisessä 
käsittelyssä asiasta vastaavan 
valiokunnan ehdottaman 
neuvotteluvaltuutuksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 20
Stanimir Ilchev

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu päätös 
neuvottelujen aloittamisesta 
ensimmäisessä käsittelyssä käännetään 
kaikille virallisille kielille, toimitetaan 
puhemiehelle ja jaetaan kaikille 
parlamentin jäsenille.
Puhemies antaa sen tiedoksi asiasta 
vastaavan valiokunnan päätöstä 
seuraavan istuntojakson alussa, ja se 
katsotaan tiedoksi antamisen jälkeen 
hyväksytyksi, jollei 2 b kohdasta muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 21
Helmut Scholz

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu päätös 
neuvottelujen aloittamisesta 
ensimmäisessä käsittelyssä käännetään, 
toimitetaan puhemiehelle ja jaetaan 



AM\906027FI.doc 9/27 PE492.564v01-00

FI

kaikille parlamentin jäsenille.
Puhemies antaa sen tiedoksi asiasta 
vastaavan valiokunnan päätöstä 
seuraavan istuntojakson alussa, ja se 
katsotaan tiedoksi antamisen jälkeen 
hyväksytyksi, jollei 2 b kohdasta muuta 
johdu.

Or. de

Tarkistus 22
Gerald Häfner

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Neuvotteluryhmän kokoonpanon on 
oltava edustava. Neuvotteluryhmän 
puheenjohtajana toimii asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja tai jokin 
toinen puheenjohtajan nimeämä 
neuvotteluryhmän jäsen. 
Neuvotteluryhmään kuuluvat esittelijä ja 
kustakin poliittisesta ryhmästä 
varjoesittelijä tai koordinaattori.

Or. en

Tarkistus 23
Enrique Guerrero Salom

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Neuvotteluryhmän kokoonpanon on 
oltava edustava. Neuvotteluryhmän 
puheenjohtajana toimii asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja tai jokin 
toinen puheenjohtajan nimeämä 
neuvotteluryhmän jäsen. 
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Neuvotteluryhmään kuuluvat esittelijä 
sekä koordinaattorit tai varjoesittelijät 
tapauksen mukaan.

Or. en

Tarkistus 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Neuvotteluryhmän kokoonpano on 
yleensä poliittisen jakauman mukainen. 
Neuvotteluryhmän puheenjohtajana 
toimii asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai puheenjohtajan 
nimeämä varapuheenjohtaja. 
Neuvotteluryhmään kuuluvat esittelijä ja 
varjoesittelijät.
Valiokunnan sihteeristö vastaa neuvoston 
ja komission kanssa järjestettävien 
kokousten (kolmikantakokoukset) 
käytännön järjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 25
Francesco Enrico Speroni

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Neuvotteluryhmää johtaa tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisen 
menettelyn kuluessa asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja tai hänen 
nimeämänsä muu ryhmän jäsen. 
Neuvotteluryhmään kuuluvat esittelijä 
sekä koordinaattorit tai varjoesittelijät 
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tapauksen mukaan.
Neuvotteluryhmä kokoontuu samoina 
päivinä mutta eri aikaan kuin asiasta 
vastaava valiokunta valiokunnassa 
hyväksytyn aikataulun mukaisesti.
Neuvotteluryhmä raportoi asiasta 
vastaavalle valiokunnalle säännöllisesti 
neuvottelujen etenemisestä ja tuloksesta.
Kunkin neuvoston ja komission kanssa 
pidetyn kokouksen (kolmikantakokous) 
jälkeen kaikki kokouksessa käsitellyt 
ehdotukset annetaan valiokunnan 
käyttöön. Valiokunnalle annetaan 
seuraavassa kokouksessa tietoa 
neuvottelujen etenemisestä.
Jos valiokunnan kokousta ei ole 
mahdollista kutsua koolle ajoissa, 
neuvotteluryhmä raportoi valiokunnan 
puheenjohtajalle, varjoesittelijöille ja 
koordinaattoreille.
Asiasta vastaava valiokunta voi muokata 
neuvotteluvaltuutusta neuvottelujen 
edistymisen perusteella.

Or. it

Tarkistus 26
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Neuvotteluryhmää johtaa tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisen 
menettelyn kuluessa esittelijä ja 
puheenjohtajana toimii asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja.
Neuvotteluryhmä raportoi asiasta 
vastaavalle valiokunnalle säännöllisesti 
neuvottelujen etenemisestä ja tuloksesta.
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Kunkin neuvoston ja komission kanssa 
pidetyn kokouksen (kolmikantakokous) 
jälkeen kaikki kokouksessa käsitellyt 
ehdotukset annetaan valiokunnan 
käyttöön. Valiokunnalle annetaan 
seuraavassa kokouksessa tietoa 
neuvottelujen etenemisestä.
Jos valiokunnan kokousta ei ole 
mahdollista kutsua koolle ajoissa, 
esittelijä raportoi valiokunnan 
koordinaattoreille.
Asiasta vastaava valiokunta voi muokata 
neuvotteluvaltuutusta neuvottelujen 
edistymisen perusteella.

Or. en

Tarkistus 27
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä voi pyytää tai 
puheenjohtajakokous voi päättää, että sen 
istuntojakson esityslistalle, jossa asia on 
tarkoitus antaa tiedoksi, otetaan äänestys 
siitä, olisiko aloitettava neuvottelut 
valiokunnan päätökseen sisältyvän 
neuvotteluvaltuutuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 28
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä voi pyytää taikka 
puheenjohtajakokous voi päättää, että sen 
istuntojakson esityslistalle, jossa asia on 
tarkoitus antaa tiedoksi, otetaan äänestys 
siitä, olisiko aloitettava neuvottelut 
valiokunnan päätökseen sisältyvän 
neuvotteluvaltuutuksen perusteella. 

Or. de

Tarkistus 29
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Kaikki asiakirjat, joista on määrä 
keskustella kokouksessa neuvoston ja
komission kanssa 
(kolmikantakokouksessa), toimitetaan 
koko neuvotteluryhmälle vähintään 
48 tuntia ennen kyseistä kokousta.
Kunkin kolmikantakokouksen jälkeen 
neuvotteluryhmä raportoi siitä asiasta 
vastaavan valiokunnan seuraavassa 
kokouksessa. Kaikki asiakirjat, joita 
kolmikantakokouksessa käsiteltiin, 
annetaan valiokunnan käyttöön.
Jos valiokunnan kokousta ei ole 
mahdollista kutsua koolle ajoissa, 
neuvotteluryhmä raportoi valiokunnan 
puheenjohtajalle, varjoesittelijöille ja 
koordinaattoreille tarpeen mukaan.
Asiasta vastaava valiokunta voi muokata 
neuvotteluvaltuutusta neuvottelujen 
edistymisen perusteella.

Or. en
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Tarkistus 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Kaikki neuvotteluasiakirjat 
toimitetaan (nelipalstaisina) koko 
neuvotteluryhmälle vähintään 24 tuntia 
ennen kutakin kokousta.
Kunkin kolmikantakokouksen jälkeen 
neuvotteluryhmä raportoi siitä 
valiokunnalle sen seuraavassa 
kokouksessa.
Jos valiokunnan kokousta ei ole 
mahdollista kutsua koolle ajoissa, 
neuvotteluryhmä raportoi valiokunnan 
puheenjohtajalle, varjoesittelijöille ja 
koordinaattoreille tarpeen mukaan.
Kaikki neuvotteluasiakirjat, jotka 
heijastelevat viimeisimmän 
kolmikantakokouksen tuloksia, annetaan 
valiokunnan käyttöön (nelipalstaisina).

Or. en

Tarkistus 31
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Puheenjohtajakokous tai yksi 
kolmasosa parlamentin jäsenistä, jotka 
edustavat vähintään kahta poliittista 
ryhmää, voivat pyytää, että 2 a kohdassa 
tarkoitettua tiedoksi antamista seuraavan 
istuntojakson esityslistalle otetaan 
keskustelu ja äänestys neuvottelujen 
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aloittamista koskevasta päätöksestä. 
Päätökseen voidaan jättää tarkistuksia 
156 ja 157 artiklassa määrätyin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 32
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Edellä 2 a kohdassa tarkoitetun 
tiedoksi antamisen jälkeen poliittinen 
ryhmä tai vähintään 40 jäsentä voi pyytää 
taikka puheenjohtajakokous voi päättää, 
että istuntojakson esityslistalle otetaan 
keskustelu ja äänestys neuvottelujen 
aloittamista koskevasta päätöksestä. 
Vaihtoehtoisesti puheenjohtajakokous voi 
päättää ottaa keskustelun esityslistalle. 
Neuvotteluvaltuutukseen voidaan jättää 
tarkistuksia 156 ja 157 artiklassa 
määrätyin ehdoin.

Or. de

Tarkistus 33
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 d kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 d. Neuvotteluryhmää johtaa tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisen 
menettelyn kuluessa asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja tai hänen 
nimeämänsä muu ryhmän jäsen. 
Neuvotteluryhmään kuuluvat esittelijä, 
varjoesittelijät ja koordinaattorit.
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Neuvotteluryhmä raportoi asiasta 
vastaavalle valiokunnalle säännöllisesti 
neuvottelujen etenemisestä ja tuloksesta.
Kunkin neuvoston ja komission kanssa 
pidetyn kokouksen (kolmikantakokous) 
jälkeen kaikki kokouksessa käsitellyt 
ehdotukset annetaan valiokunnan 
käyttöön. Valiokunnalle annetaan sen 
seuraavassa kokouksessa tietoa 
neuvottelujen etenemisestä.
Jos valiokunnan kokousta ei ole 
mahdollista kutsua koolle ajoissa, 
neuvotteluryhmä raportoi valiokunnan 
puheenjohtajalle, varjoesittelijöille ja 
koordinaattoreille. Tässä tapauksessa 
valiokunnalle annetaan kuitenkin sen 
seuraavassa kokouksessa tietoa 
neuvottelujen etenemisestä.
Asiasta vastaava valiokunta voi muokata 
neuvotteluvaltuutusta neuvottelujen 
edistymisen perusteella.

Or. en

Tarkistus 34
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 d kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 d. Neuvotteluryhmää johtaa tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisen 
menettelyn kuluessa asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja tai esittelijä. 
Neuvotteluryhmään kuuluvat esittelijä, 
varjoesittelijät tai, jos nämä eivät voi 
osallistua, koordinaattorit.
Neuvotteluryhmä raportoi asiasta 
vastaavalle valiokunnalle säännöllisesti 
neuvottelujen etenemisestä ja tuloksesta.
Kunkin neuvoston ja komission kanssa 
pidetyn kokouksen (kolmikantakokous) 
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jälkeen kaikki kokouksessa käsitellyt 
ehdotukset annetaan valiokunnan 
käyttöön. Valiokunnalle annetaan 
seuraavassa kokouksessa tietoa 
neuvottelujen etenemisestä.
Jos valiokunnan kokousta ei ole 
mahdollista kutsua koolle ajoissa, 
neuvotteluryhmä raportoi valiokunnan 
puheenjohtajalle, varjoesittelijöille ja 
koordinaattoreille.
Asiasta vastaava valiokunta voi muokata 
neuvotteluvaltuutusta neuvottelujen 
edistymisen perusteella 2, 2 a ja 
2 b kohdan määräysten mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 35
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa sen 
jälkeen, kun valiokunta on hyväksynyt 
mietinnön, valiokuntaa on joka 
tapauksessa kuultava uudelleen ennen 
täysistunnossa toimitettavaa äänestystä.

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa,
asiasta vastaavan valiokunnan 
koordinaattoreille ilmoitetaan asiasta 
viipymättä ja asiasta vastaava valiokunta
käsittelee sovittua esitystä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi.
Jos asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
sovitun esityksen 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi, se jättää sen 
täysistunnon käsiteltäväksi 
kompromissitarkistuksina tai mietintönä, 
jossa esitetään selvästi tarkistukset 
alkuperäiseen tekstiin.

Or. en
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Tarkistus 36
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa sen 
jälkeen, kun valiokunta on hyväksynyt 
mietinnön, valiokuntaa on joka 
tapauksessa kuultava uudelleen ennen 
täysistunnossa toimitettavaa äänestystä.

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa,
asiasta vastaavan valiokunnan 
koordinaattoreille ilmoitetaan asiasta 
viipymättä ja asiasta vastaava valiokunta
käsittelee sovittua esitystä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi.

Jos asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
sovitun esityksen 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi, se jättää sen 
täysistunnon käsiteltäväksi mietintönä, 
kompromissitarkistuksina tai 
tarkistuksena, jossa esitetään konsolidoitu 
teksti.

Or. de

Tarkistus 37
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa sen 
jälkeen, kun valiokunta on hyväksynyt 
mietinnön, valiokuntaa on joka 
tapauksessa kuultava uudelleen ennen 
täysistunnossa toimitettavaa äänestystä.

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa,
asiasta vastaavan valiokunnan 
koordinaattoreille ilmoitetaan asiasta 
viipymättä. Sovittu esitys 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi annetaan 
asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi, ja jos se hyväksytään, se 
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jätetään täysistunnon käsiteltäväksi joko
– mietintönä tai
– kompromissitarkistuksina, jotka 
voidaan esittää konsolidoidun tekstin 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 38
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa sen 
jälkeen, kun valiokunta on hyväksynyt 
mietinnön, valiokuntaa on joka 
tapauksessa kuultava uudelleen ennen 
täysistunnossa toimitettavaa äänestystä.

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa,
asiasta vastaavalle valiokunnalle 
ilmoitetaan asiasta viipymättä. Sovittu 
esitys lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi annetaan 
asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi, ja jos se hyväksytään, se 
jätetään täysistunnon käsiteltäväksi joko 
mietintönä tai kompromissitarkistuksina, 
jotka voidaan esittää konsolidoidun
tekstin muodossa.

Or. en

Tarkistus 39
Marietta Giannakou

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa sen 
jälkeen, kun valiokunta on hyväksynyt 
mietinnön, valiokuntaa on joka 

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa sen 
jälkeen, kun valiokunta on hyväksynyt 
mietinnön, asiasta vastaavan valiokunnan 
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tapauksessa kuultava uudelleen ennen 
täysistunnossa toimitettavaa äänestystä.

koordinaattoreille ilmoitetaan asiasta 
viipymättä. Sovittu teksti annetaan asiasta 
vastaavan valiokunnan hyväksyttäväksi
ennen täysistunnossa toimitettavaa 
äänestystä.

Or. en

Tarkistus 40
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Jos menettelyssä sovelletaan 
valiokuntien yhteistyömenettelyä tai 
valiokuntien yhteiskokousmenettelyä, 
päätökseen neuvottelujen aloittamisesta ja 
neuvottelujen käymiseen sovelletaan 50 ja 
51 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 41
Helmut Scholz

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Jos esitystä lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi käsitellään 
50 artiklan mukaisessa valiokuntien 
yhteistyömenettelyssä tai 51 artiklan 
mukaisessa valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyssä, kyseisiä 
artikloja sovelletaan myös päätökseen 
neuvottelujen aloittamisesta sekä 
neuvottelujen käymiseen. Jos 
asianomaiset valiokunnat eivät pääse 
yhteisymmärrykseen, valiokuntien 
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puheenjohtajakokous vahvistaa 
neuvottelujen aloittamista ja käymistä
koskevat menettelytavat työjärjestyksessä 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 42
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Jos esitystä lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi käsitellään 
50 artiklan mukaisessa valiokuntien 
yhteistyömenettelyssä tai 51 artiklan 
mukaisessa valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyssä, kyseisiä 
artikloja sovelletaan myös päätökseen 
neuvottelujen aloittamisesta sekä 
neuvottelujen käymiseen. Jos 
asianomaiset valiokunnat eivät pääse 
yksimielisyyteen, asia annetaan 
puheenjohtajakokouksen ratkaistavaksi, 
joka voi päättää neuvottelujen 
aloittamiseen ja niiden käymiseen 
sovellettavista menettelytavoista edellä 
mainituissa artikloissa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti, sanotun 
rajoittamatta 70 a artiklan soveltamista. 

Or. en

Tarkistus 43
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 a kohta (uusi)



PE492.564v01-00 22/27 AM\906027FI.doc

FI

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Jos esitystä lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi käsitellään 
50 artiklan mukaisessa valiokuntien 
yhteistyömenettelyssä tai 51 artiklan 
mukaisessa valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyssä, kyseisiä 
artikloja sovelletaan myös päätökseen 
neuvottelujen aloittamisesta sekä 
neuvottelujen käymiseen. Jos 
asianomaiset valiokunnat eivät pääse 
yhteisymmärrykseen, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
vahvistaa neuvottelujen aloittamista ja 
käymistä koskevat menettelytavat 
kyseisissä artikloissa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 44
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

70 a artikla
Päätöksen hyväksyminen toimielinten 
välisten neuvottelujen aloittamisesta 

ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä

1. Valiokunnan päätös neuvottelujen 
aloittamisesta ennen ensimmäisen 
käsittelyn mietinnön hyväksymistä 
käännetään kaikille virallisille kielille, 
jaetaan kaikille parlamentin jäsenille ja 
annetaan puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi.
Puheenjohtajakokous voi päättää ottaa 
asian käsiteltäväksi ja keskustelua ja 
äänestystä varten jakelua seuraavan 
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istuntojakson esityslistaluonnokseen.
Jos puheenjohtajakokous ei tee tällaista 
päätöstä, puhemies antaa tiedoksi 
neuvottelujen aloittamista koskevan 
päätöksen seuraavan istuntojakson 
alussa.
2. Asia otetaan tiedoksiantoa seuraavan 
istuntojakson esityslistaluonnokseen 
käsiteltäväksi ja keskustelua ja äänestystä 
varten, ja puhemies asettaa määräajan 
tarkistusten käsiteltäväksi jättämistä 
varten, jos yksi kymmenesosa parlamentin 
jäsenistä, jotka edustavat vähintään kahta 
poliittista ryhmää, tai vähintään kaksi 
poliittista ryhmää sitä pyytää 48 tunnin 
kuluessa tiedoksiannosta.
Muussa tapauksessa päätös neuvottelujen 
aloittamisesta katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 45
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

70 a artikla
Päätöksen hyväksyminen toimielinten 
välisten neuvottelujen aloittamisesta 

ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä

1. Valiokunnan päätös neuvottelujen 
aloittamisesta ennen ensimmäisen 
käsittelyn mietinnön hyväksymistä 
käännetään kaikille virallisille kielille, 
jaetaan kaikille parlamentin jäsenille ja 
annetaan puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi.
Puheenjohtajakokous voi päättää ottaa 
asian käsiteltäväksi ja keskustelua ja 
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äänestystä varten jakelua seuraavan 
istuntojakson esityslistaluonnokseen.
Jos puheenjohtajakokous ei tee tällaista 
päätöstä, puhemies antaa tiedoksi 
neuvottelujen aloittamista koskevan 
päätöksen seuraavan istuntojakson 
alussa.
2. Asia otetaan tiedoksiantoa seuraavan 
istuntojakson esityslistaluonnokseen 
käsiteltäväksi ja keskustelua ja äänestystä 
varten, ja puhemies asettaa määräajan 
tarkistusten käsiteltäväksi jättämistä 
varten, jos kaksi poliittista ryhmää, jotka 
edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa 
parlamentin jäsenistä, sitä pyytää 
48 tunnin kuluessa tiedoksiannosta.
Muussa tapauksessa päätös neuvottelujen 
aloittamisesta katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 46
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

70 a artikla
Päätöksen hyväksyminen toimielinten 
välisten neuvottelujen aloittamisesta 

ennen mietinnön hyväksymistä
1. Valiokunnan päätös neuvottelujen 
aloittamisesta ennen mietinnön 
hyväksymistä käännetään kaikille 
virallisille kielille, jaetaan kaikille 
parlamentin jäsenille ja annetaan 
puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi.
Puheenjohtajakokous voi päättää ottaa 
asian käsiteltäväksi ja keskustelua ja 
äänestystä varten jakelua seuraavan 
istuntojakson esityslistaluonnokseen.
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Jos puheenjohtajakokous ei tee tällaista 
päätöstä, puhemies antaa tiedoksi 
neuvottelujen aloittamista koskevan 
päätöksen seuraavan istuntojakson 
alussa.
2. Asia otetaan tiedoksiantoa seuraavan 
istuntojakson esityslistaluonnokseen 
käsiteltäväksi ja keskustelua ja äänestystä 
varten, ja puhemies asettaa määräajan 
tarkistusten käsiteltäväksi jättämistä 
varten, jos kaksi poliittista ryhmää, jotka 
edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa 
parlamentin jäsenistä, sitä pyytää 
48 tunnin kuluessa tiedoksiannosta.
Muussa tapauksessa päätös neuvottelujen 
aloittamisesta katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa uutta 70 a artiklaa ensimmäisen käsittelyn sopimuksia varten. Olisi syytä 
harkita tämän menettelyn laajentamista muihin relevantteihin lainsäädäntömenettelyihin, 
joissa valiokunta saattaa haluta aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ilman, että mietintö 
on hyväksytty täysistunnossa.

Tarkistus 47
Vital Moreira

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

70 a artikla
Päätöksen hyväksyminen toimielinten 
välisten neuvottelujen aloittamisesta 

ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä

1. Päätös neuvottelujen aloittamisesta 
ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä voidaan tehdä ainoastaan 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja asiasta vastaavan 
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valiokunnan jäsenten kahden kolmasosan 
enemmistöllä.
2. Päätös käännetään kaikille virallisille 
kielille ja toimitetaan puhemiehelle ja 
poliittisten ryhmien sekä valiokuntien 
puheenjohtajille. 
Kun päätös on hyväksytty asiasta 
vastaavassa valiokunnassa, puhemies 
antaa sen tiedoksi seuraavan 
istuntojakson alussa.
3. Valiokunnan päätös voidaan kumota 
seuraavilla tavoilla: 
– puheenjohtajakokous voi kumota sen 
seuraavassa tiedoksiannon jälkeisessä 
sääntömääräisessä kokouksessaan
– se voidaan kumota täysistunnossa 
toimitettavalla äänestyksellä vähintään 
yhtä neljäsosaa parlamentin jäsenistä 
edustavien kahden poliittisen ryhmän 
pyynnöstä, joka on esitetty 48 tunnin 
kuluessa tiedoksiannosta.

Or. en

Perustelu

Päätös aloittaa ensimmäisen käsittelyn neuvottelut varhain, ennen täysistunnossa käytävää 
keskustelua ja toimitettavaa äänestystä, olisi perusteltava asianmukaisesti ja se olisi tehtävä 
määräenemmistöllä. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta sääntönä tulisi olla neuvottelujen 
aloittaminen neuvoston kanssa vasta täysistuntokeskustelun ja -äänestyksen jälkeen, jotta 
poliittiset ryhmät voivat jättää käsiteltäväksi tarkistuksia valiokunnan mietintöön ja vahvistaa 
parlamentin neuvotteluasemaa.

Tarkistus 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

70 a artikla
Päätöksen hyväksyminen toimielinten 
välisten neuvottelujen aloittamisesta 
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ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä

1. Valiokunnan päätös neuvottelujen 
aloittamisesta ennen ensimmäisen 
käsittelyn mietinnön hyväksymistä 
käännetään kaikille virallisille kielille, 
jaetaan kaikille parlamentin jäsenille ja 
annetaan puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi.
2. Kun päätös on hyväksytty asiasta 
vastaavassa valiokunnassa ja jaettu 
kaikilla virallisilla kielillä, 
puheenjohtajakokous ottaa asian 
seuraavan istuntojakson 
esityslistaluonnokseen käsiteltäväksi ja 
keskustelua, tarkistusten jättämisen 
määräajan asettamista ja äänestystä 
varten, jos vähintään yksi poliittinen 
ryhmä tätä pyytää.
3. Jos puheenjohtajakokous ei tee tällaista 
päätöstä, puhemies antaa neuvottelujen 
aloittamista koskevan päätöksen tiedoksi 
seuraavan istuntojakson alussa. Päätös 
katsotaan hyväksytyksi, paitsi jos 
vähintään 40 jäsentä pyytää kirjallisesti 
48 tunnin kuluessa tiedoksiannosta, että 
asia otetaan tiedoksiantoa seuraavan 
istuntojakson esityslistaluonnokseen 
käsiteltäväksi ja keskustelua ja äänestystä 
varten. Puhemies asettaa määräajan 
tarkistusten jättämiselle.
4. Täysistunnossa hyväksytty mietintö 
toimii neuvotteluryhmän valtuutuksen 
perustana, ja se palautetaan asiasta 
vastaavan valiokunnan käsittelyyn 
sellaisenaan. Asiasta vastaava valiokunta 
tekee päätöksen näiden neuvottelujen 
tuloksena mahdollisesti saavutetusta 
sopimuksesta.

Or. en


