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Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan Carlo Casinin xx.
xxkuuta 2012 päivätty kirje Euroopan parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille.

Käännös

Asia: Työjärjestyksen 117 artiklan 3 kohdan soveltaminen

Arvoisa puhemies

Ulkoasiainvaliokunnan (AFET) puheenjohtaja toimitti valiokunnallemme työjärjestyksen 
211 artiklan 1 kohdan nojalla 117 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkastelupyynnön. Viimeksi 
mainittu artikla koskee kirjallisesti vastattavia kysymyksiä, joita jäsenet voivat esittää Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.

Kirjallisesti vastattaviin kysymyksiin on vastattava kuuden viikon kuluessa (kolmen viikon, jos 
kyse on ensisijaisista kysymyksistä). Jos määräaikaa ei ole noudatettu, kysymyksen laatija voi
pyytää, että kysymys otetaan asiasta vastaavan valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle. 
AFET-valiokunta pyytää, että työjärjestystä muutetaan, sillä se pelkää, että valiokuntien 
puheenjohtajat joutuvat ottamaan kaikki tällaiset kysymykset automaattisesti esityslistalle 
riippumatta niiden kiireellisyydestä tai sisällöstä. Tästä seuraisi, että valiokunnilla olisi 
todennäköisesti huomattavasti vähemmän aikaa käytettävissä muiden esityslistan kohtien 
käsittelyyn ja valiokuntien työskentely muuttuisi. 

117 artiklan 3 kohta: "Jos kysymykseen ei pystytä vastaamaan asetetussa määräajassa, se 
otetaan kysymyksen laatijan sitä pyytäessä asiasta vastaavan valiokunnan seuraavan kokouksen 
esityslistalle. Työjärjestyksen 116 artiklan1 määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin."

AFCO-valiokunta arvioi kahta vaihtoehtoa: tulkinnan lisäämistä työjärjestyksen tähän kohtaan 
tai itse kohdan muuttamista. Jäsenet päättivät lopulta, että työjärjestyksen tulkinta mahdollistaa 
tilanteen riittävän selkeyttämisen.

Valiokunnan puheenjohtaja voi itse asiassa päättää valiokuntakokouksen esityslistaluonnoksesta 
193 artiklan 1 kohdan tulkinnan mukaan. Kohdassa todetaan, että "Valiokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta tai puhemiehen sitä pyytäessä". Koska puheenjohtaja voi kutsua 
kokouksen koolle, hänen on myös voitava määritellä kokouksessa käsiteltävät asiat eli 
esityslistaluonnos.

On tarpeen korostaa, että valiokunnan puheenjohtajan oikeus laatia esityslistaluonnos ei voi 
vaikuttaa 117 artiklan 3 kohdassa määrättyyn velvollisuuteen sisällyttää kirjallinen kysymys 
esityslistaan. Puheenjohtajalla on siis velvollisuus sisällyttää tällainen kysymys 
esityslistaluonnoksen kohdaksi. Tämä ei kuitenkaan rajoita millään tavalla puheenjohtajan 
harkintavaltaa, jonka mukaan hän voi poliittisten painopistealueiden perusteella tehdä 
ehdotuksen kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksestä ja menettelytavoista (esimerkiksi 
                                               
1 116 artikla koskee täysistunnon aikana pidettävää neuvoston ja komission kyselytuntia.
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menettely ilman keskustelua, jatkotoimia koskevan päätöksen hyväksyminen jne.).

On syytä pitää mielessä, että valiokunnan on luonnollisesti hyväksyttävä puheenjohtajan laatima 
ehdotus esityslistasta kokouksen alussa. Kuten keskustelun ja äänestyksen lykkäämistä 
koskevassa 177 artiklassa, jäsen voi esittää esityslistan kohtaa koskevan keskustelun lykkäämistä 
(tästä aikomuksesta on ilmoitettava 24 tuntia etukäteen). Tällaiselle pyynnölle on saatava 
valiokunnan hyväksyntä. 

AFCO-valiokunta hyväksyi äänin1 ... puolesta, ... vastaan ja ... tyhjää seuraavan tulkinnan 
työjärjestyksen 117 artiklaan 3 kohtaan:

Koska puheenjohtaja voi kutsua valiokunnan kokouksen koolle 193 artiklan 1 kohdan nojalla, 
hän päättää koolle kutsumansa kokouksen esityslistaluonnoksesta valiokunnan työskentelyn 
sujuvaksi organisoimiseksi. Oikeus laatia esityslistaluonnos ei kuitenkaan vaikuta 117 artiklan 
3 kohdassa määrättyyn velvollisuuteen sisällyttää kirjallinen kysymys sen laatijan pyynnöstä 
valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistaluonnokseen. Puheenjohtajalla on kuitenkin 
harkintavalta tehdä poliittiset painopistealueet huomioon ottaen ehdotus kokouksen asioiden 
käsittelyjärjestyksestä sekä menettelytavoista (esimerkiksi menettely ilman keskustelua ja 
mahdollisesti jatkotoimia koskevan päätöksen hyväksyminen tai tarvittaessa kohdan siirtäminen 
myöhempään kokoukseen). 

(Lopputervehdys ja allekirjoitus)

                                               
1 Äänestyksessä läsnä olleet jäsenet:


