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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

kyselytuntia koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen 116 artiklan ja liitteen II 
muuttamisesta
(2013/2083(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 13. helmikuuta 2013 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2013),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. päättää arvioida muutoksilla perustettua järjestelmää, jolla arvotaan jäsenet, joilla on lupa 
esittää kysymys, muutosten voimaantulosta alkavan … pituisen kokeilujakson jälkeen;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
116 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Komission kyselytunti pidetään kullakin 
istuntojaksolla ajankohtana, jonka
parlamentti päättää
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.

1. Komission kyselytunti pidetään kullakin 
istuntojaksolla, se kestää 
yhdeksänkymmentä minuuttia ja sen 
teemana on monialainen aihe, jonka
puheenjohtajakokous päättää
pääsääntöisesti kuukautta ennen kyseistä 
istuntojaksoa.

2. Jäsen saa esittää saman istuntojakson 
aikana ainoastaan yhden kysymyksen 
komissiolle.

2. Puheenjohtajakokouksen kyselytunnille 
kutsumien komission jäsenten 
vastuualueen on liityttävä käsiteltävään 
monialaiseen aiheeseen. Komission 
jäseniä voidaan kutsua enintään kaksi 
istuntojaksoa kohden, mutta 
kyselytunnille valitusta monialaisesta 
aiheesta riippuen on mahdollista kutsua 
kolmaskin jäsen osallistumaan 
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kyselytunnille.
3. Kysymykset annetaan kirjallisina 
puhemiehelle, joka päättää niiden 
käsiteltäväksi ottamisesta ja 
käsittelyjärjestyksestä. Päätöksestä 
ilmoitetaan viipymättä kysymysten 
laatijoille.

3. Parlamentin jäsenet, jotka esittävät 
kysymyksen yhdelle komission jäsenistä, 
valitaan arpomalla seuraavasti:

– puhemiehistön korokkeelle sijoitetaan 
kaksi laatikkoa 30 minuuttia ennen 
kyselytunnin alkua; 
– jäsenet, jotka haluavat esittää 
kysymyksen, kirjoittavat nimensä 
erityiselle lomakkeelle ja panevat sen 
jompaankumpaan laatikoista;

– puhemies avaa kyselytunnin ja sulkee 
laatikot;
– puhemies nostaa yhden lomakkeen 
kerrallaan ja pyytää parlamentin jäsentä, 
jonka nimi lomakkeessa on, esittämään 
kysymyksensä asiasta vastaavalle 
komission jäsenelle. Parlamentin 
jäsenellä on minuutti aikaa esittää 
kysymyksensä ja komission jäsenellä 
kaksi minuuttia aikaa vastata. Puhemies 
voi poikkeuksellisesti sallia kenen tahansa 
läsnä olevan parlamentin jäsenen esittää 
lisäkysymyksen, jonka esittämiseen on 
aikaa 30 sekuntia, jos puhemies katsoo, 
että komission jäsenen vastaus antaa 
siihen aihetta. Komission jäsenellä on 
kaksi minuuttia aikaa vastata 
lisäkysymykseen.

4. Kyselytunnin yhteydessä noudatettavan 
menettelyn yksityiskohdista määrätään 
tämän työjärjestyksen liitteenä olevissa 
ohjeissa(1).
5. Neuvoston, komission puheenjohtajan, 
komission varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ja euroryhmän 
puheenjohtajan kanssa voidaan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
sääntöjen mukaisesti pitää erityinen 
kyselytunti.

4. Neuvoston, komission puheenjohtajan, 
komission varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ja euroryhmän 
puheenjohtajan kanssa voidaan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
sääntöjen mukaisesti pitää erityinen
kyselytunti.
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_______________
(1)Katso liite II.

Or. en

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II

Nykyinen teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en
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PERUSTELUT

1) Tausta

Puheenjohtajakokous tarkasteli kesäkuussa 2011 komission kyselytunnin järjestelyjä 
parantaakseen sen laatua ja elävöittääkseen sitä. Uusia järjestelyjä oli määrä kokeilla 
syyskuusta 2011 alkaen ja arvioida ennen muutosten lopullista vahvistamista.

Puheenjohtajakokous käsitteli kokouksessaan 17. tammikuuta 2013 kokeilukauden 
arviointiraporttia, jonka oli laatinut ja jonka esitteli kokoukselle asiasta vastaava 
varapuhemies McMillan-Scott, ja päätti vahvistaa kyselytunnin uuden muodon. Kyselytunti 
oli jatkossakin määrä järjestää kuukausittain, ja sen tuli kestää 90 minuuttia.

Puheenjohtajakokous päätti lisäksi seuraavaa:

– osallistuvien komission jäsenten määrän olisi yleensä oltava enintään kaksi jäsentä 
istuntoa kohti, joskin aiheesta riippuen olisi mahdollista lisätä tähän kolmas jäsen;

– puheenjohtajakokouksen olisi periaatteessa päätettävä täsmällisestä teemasta 
kuukautta ennen kyseistä istuntojaksoa, jotta varmistetaan asiaankuuluvien komission 
jäsenten läsnäolo; tässä on kuitenkin säilytettävä jonkin verran joustovaraa 
täysistunnon esityslistan suunnittelun helpottamiseksi.

Puheenjohtajakokous päätti lisäksi, että tavanomainen menettely, jossa puheenvuoroja 
myönnetään pyynnöstä kädennoston perusteella, korvataan arvonnalla ja että järjestelmää 
arvioidaan myöhemmässä vaiheessa.

Puhemies ilmoitti päätöksestään 13. helmikuuta 2013 päivätyllä kirjeellä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajalle ja antoi työjärjestyksen 
211 artiklan mukaisesti valiokunnan käsiteltäväksi kysymyksen työjärjestyksen 116 artiklan ja 
liitteen II mahdollisesta muuttamisesta.

2) Työjärjestyksen muuttaminen

Tässä mietintöluonnoksessa ehdotetut muutokset työjärjestyksen 116 artiklaan ja liitteeseen II 
vastaavat puheenjohtajakokouksen päätöstä.

Pääasialliset muutokset ovat seuraavat:

– kysymyksen esittäviä jäseniä ei enää valita kädennoston perusteella, vaan menettely 
korvataan arvonnalla, joka turvaa täydellisen tasapuolisuuden;

– kysymyksiä ei anneta etukäteen kirjallisesti ja niiden käsiteltäväksi ottamisen edellytyksiä 
ei tarkisteta;

– liite II, jossa on ohjeet kysymysten käsiteltäväksi ottamisen edellytysten tarkistamisesta, 
lisäkysymyksistä ja aikarajoituksista, poistetaan tarpeettomana.


