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I. Tärkeimmät muutokset

Toisen mietintöluonnoksen julkaisemisen jälkeen esittelijä on järjestänyt useita kuulemisia 
varjoesittelijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa, ja ECON-valiokunnalta on saatu 
lausuntoluonnos. Näiden seikkojen huomioonottamiseksi sekä tarkistusmenettelyn ja 
käynnissä olevan keskustelun ohjaamiseksi ehdotetaan seuraavia tarkistuksia.

Niiden tärkein uusi piirre on, että niiden avulla tehdään ero asian (1) yleisen ja vähemmän 
kiistanalaisen ja (2) erityisen ja kiistanalaisemman osan välillä.

(1) Tarkistuksilla 70 artiklaan pyritään siirtämään menettelysäännöt työjärjestyksen sitovaan 
osaan. Näitä määräyksiä sovelletaan kaikkiin lainsäädäntöneuvotteluihin riippumatta siitä, 
aloitetaanko ne ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön hyväksymistä vai sen jälkeen.

(2) Säännöissä mainitaan poikkeuksellinen ja arkaluonteinen tilanne, jolloin neuvottelut 
aloitetaan ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön hyväksymistä. Esittelijä ehdottaa, että 
tällaiseen tapaukseen sovelletaan lisäksi joitakin erityismääräyksiä (hyväksyntä 
täysistunnossa). Määräykset esitetään erillisessä uudessa ehdotuksessa, joka koskee 
70 a artiklaa.

Edellä kuvattu erottaminen voi edistää vähemmän kiistanalaisten määräysten (70 artikla) 
hyväksymistä, ja se voi auttaa keskittymään keskustelussa täysistunnon osallistumista 
koskevaa arkaluonteisempaa kysymystä (70 a artikla, uusi).

II. Tarkistukset: yleinen ja vähemmän kiistanalainen osa

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 asianomaisen 
lainsäädäntömenettelyn osalta 
tapauskohtaisesti neuvottelujen 
aloittamista koskevan päätöksen, jossa 
määritetään neuvotteluryhmän 
neuvotteluvaltuutus ja kokoonpano.
Neuvotteluvaltuutuksena on yleensä 
mietintö. Jos asiasta vastaava valiokunta 
pitää aiheellisena neuvottelujen 
aloittamista ennen ensimmäisen 
käsittelyn mietinnön hyväksymistä, 
neuvotteluvaltuutus on 
poikkeuksellisesti joukko tarkistuksia, 
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tai jos valiokunta esittää asianmukaiset 
perustelut, se on joukko selvästi 
määriteltyjä tavoitteita, painopisteitä tai 
suuntaviivoja.

Perustelu

Ennen neuvottelujen aloittamista tarvitaan aina valiokunnan päätös. Tällainen päätös 
voidaan tehdä sen jälkeen, kun valiokunta (tai täysistunto) on hyväksynyt mietinnön, tai ennen 
ensimmäisen käsittelyn mietinnön hyväksymistä. Valiokunnan neuvotteluvaltuutus koostuu 
näiden äänestysten tuloksesta.

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

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

Perustelu

Neuvotteluryhmän kokoonpanon on aina oltava poliittisesti tasapainoinen. Siksi tätä 
määräystä sovelletaan kaikkiin lainsäädäntöneuvotteluihin sekä ennen mietinnön 
hyväksymistä että sen jälkeen.

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

Nykyinen teksti Tarkistus
2 b. Kaikki asiakirjat, joita on tarkoitus 
käsitellä kokouksissa neuvoston ja 
komission kanssa (kolmikantakokous),  
on annettava koko neuvotteluryhmälle 
viimeistään 48 tuntia ennen kutakin 
kokousta.
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Kunkin kolmikantakokouksen jälkeen 
neuvotteluryhmän on raportoitava 
asiasta vastaavan valiokunnan 
seuraavalle kokoukselle. Kaikki 
asiakirjat, joita on käsitelty 
kolmikantakokouksissa, on asetettava 
valiokunnan saataville niiden luonteesta 
riippumatta.
Jos osoittautuu, että valiokunnan 
kokousta ei voida kutsua koolle ajoissa, 
neuvotteluryhmä raportoi 
puheenjohtajalle, varjoesittelijöille ja 
valiokunnan koordinaattoreille 
tapauksen mukaan.
Asiasta vastaava valiokunta voi uudistaa 
neuvotteluvaltuutuksen neuvotteluissa 
saavutetun edistyksen perusteella.

Perustelu

Avoimuus on taattava paitsi valiokuntaan nähden myös neuvotteluryhmän sisällä. Kaikki 
kolmikantaneuvotteluissa käsitellyt asiakirjan on asetettava saataville. Valiokunta voi 
uudistaa neuvotteluvaltuutuksen neuvotteluissa saavutetun edistyksen perusteella.

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,
siitä on ilmoitettava viipymättä asiasta 
vastaavan valiokunnan 
koordinaattoreille. Sovittu 
säädösluonnos välitetään asiasta 
vastaavalle valiokunnalle ja se esitetään 
hyväksynnän perusteella parlamentin 
käsiteltäväksi muodossa, joka on 
tarpeen mukaan:
– mietintö tai
– joukko kompromissitarkistuksia, jotka 
voivat olla konsolidoidun tekstin 
muodossa.

Perustelu
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Neuvotteluissa saavutettua kompromissia on aina käsiteltävä valiokunnassa, ja valiokunnan 
on hyväksyttävä se ennen sen jättämistä täysistuntokäsittelyyn. Sovittu luonnos esitetään joko 
(1) mietintönä, jos neuvottelut on aloitettu ennen ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymistä, tai (2) kompromissitarkistuksina. Ne ovat joukko tarkistuksia, joilla muutetaan 
ehdotuksen eri osia, tai kyseessä voi olla vain yksi tarkistus, joka sisältää konsolidoidun 
tekstin.

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

Nykyinen teksti Tarkistus
3 a. Kun säädösluonnosta käsitellään 
50 artiklan mukaisessa valiokuntien 
yhteistyömenettelyssä tai 51 artiklan 
mukaisessa valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyssä, näitä 
määräyksiä sovelletaan myös 
päätökseen, joka koskee neuvottelujen 
aloittamista, ja tällaisten neuvottelujen 
käymiseen. Jos asianomaiset 
valiokunnat eivät pääse 
yksimielisyyteen, neuvottelujen 
aloittamiseen ja niiden käymiseen 
sovellettavat menettelyt määrää 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja kyseisissä määräyksissä 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

III. Tarkistukset: erityinen ja kiistanalaisempi osa

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus
70 a artikla

Lupa neuvottelujen aloittamiseen ennen 
ensimmäisen käsittelyn mietinnön 

hyväksymistä
1. Päätös neuvottelujen aloittamisesta 
ennen ensimmäisen käsittelyn 
mietinnön hyväksymistä on käännettävä, 
välitettävä puhemiehelle ja jaettava 
kaikille parlamentin jäsenille.
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Kun asiasta vastaava valiokunta on 
hyväksynyt päätöksen, puhemies 
ilmoittaa siitä seuraavan istuntojakson 
alussa.
2. Asia sisällytetään seuraavan 
istuntojakson esityslistaluonnokseen 
käsiteltäväksi niin, että siitä 
keskustellaan ja äänestetään, ja 
puhemies asettaa määräajan 
tarkistusten jättämiselle, jos
– parlamentin kaikista jäsenistä 
neljännes, joka edustaa vähintään kahta 
poliittista ryhmää, tai ainakin kaksi 
poliittista ryhmää, jotka edustavat 
neljännestä parlamentin kaikista 
jäsenistä, pyytää sitä 48 tunnin kuluessa 
ilmoituksesta, tai
– puheenjohtajakokous päättää niin 
ilmoituksen jälkeisessä 
sääntömääräisessä kokouksessaan.
Muussa tapauksessa päätös 
neuvottelujen aloittamisesta katsotaan 
hyväksytyksi.

Perustelu

70 a artikla koskee poikkeustapausta. Yleissääntönä valiokuntien pitäisi aloittaa neuvottelut 
sen jälkeen, kun valiokunta tai täysistunto on hyväksynyt mietinnön. Jos näin ei tapahdu, 
täysistunnon asemaa voitaisiin vahvistaa niin, että se voi hylätä tai muuttaa valtuutuksen, 
joka voi yleissääntönä olla muodoltaan joukko tarkistuksia. Valtuutus voi poikkeuksellisesti 
olla myös selkeästi määritettyjen tavoitteiden, painopisteiden tai suuntaviivojen muodossa, 
jos valiokunta ilmoittaa syyt siihen. Tällaisten päätösten avoimuus varmistetaan myös 
velvoitteella kääntää päätökset, jakaa ne ja ilmoittaa niistä. Jos päätöksestä ei esitetä 
vastalauseita, se katsotaan hyväksytyksi. Jos kuitenkin vähintään kahta ryhmää edustava 
neljännes jäsenistä – tai päinvastoin – pyytää sitä tai puheenjohtajakokous päättää niin, 
päätöstä koskeva keskustelu ja äänestys tarkistuksineen on sisällytettävä seuraavan 
istuntojakson esityslistalle.


