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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

valiokuntien yhteistyötä koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen 49 ja 
50 artiklan muuttamisesta
(2012/2012(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 19. joulukuuta 2013 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön (A7-0000/2014),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

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

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

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
49 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Kun kyseessä on muu kuin 
lainsäädännöllinen teksti, lausunto koostuu 
ehdotuksista asiasta vastaavan valiokunnan
päätöslauselmaesityksen osiksi.

Kun kyseessä on muu kuin 
lainsäädännöllinen teksti, lausunto koostuu 
ehdotuksista asiasta vastaavan valiokunnan
päätöslauselmaesityksen osiksi tai 
tarkistuksista luonnokseen asiasta 
vastaavan valiokunnan 
päätöslauselmaesitykseksi.
Jälkimmäisessä tapauksessa 4 kohtaa ei 
sovelleta.

Or. fr
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Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
49 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Lausunnon antava valiokunta voi 
hyväksyä lausunnon sijasta tarkistuksia 
joko lainsäädäntöehdotukseen tai, jos 
kyseessä on muu kuin lainsäädännöllinen 
teksti, luonnokseen asiasta vastaavan 
valiokunnan päätöslauselmaesitykseksi. 
Lausunnon antavan valiokunnan 
puheenjohtaja jättää nämä tarkistukset 
käsiteltäviksi valiokunnan puolesta 
asiasta vastaavan valiokunnan 3 kohdan 
mukaisesti asettaman määräajan 
kuluessa. Tässä tapauksessa 4 kohtaa ei 
sovelleta.

Or. fr

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
49 artikla – 2 kohta – 3–4 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Asiasta vastaava valiokunta äänestää näistä 
muutosehdotuksista ja ehdotuksista.

Asiasta vastaava valiokunta äänestää näistä 
muutosehdotuksista, ehdotuksista tai 
tarkistuksista.

Lausunnossa käsitellään yksinomaan 
kysymyksiä, jotka kuuluvat lausunnon 
antavan valiokunnan vastuualueeseen.

Lausunnossa tai tarkistuksissa käsitellään 
yksinomaan kysymyksiä, jotka kuuluvat 
lausunnon antavan valiokunnan 
vastuualueeseen.

Or. fr
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Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
49 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Asiasta vastaava valiokunta asettaa 
määräajan, jonka kuluessa sen 
valiokunnan, jolta on pyydetty lausunto, on 
annettava lausuntonsa, jotta asiasta 
vastaava valiokunta ottaisi sen huomioon.
Asiasta vastaava valiokunta tiedottaa 
viipymättä ilmoitettuun aikatauluun 
tulevista muutoksista valiokunnalle tai 
valiokunnille, jolta tai joilta on pyydetty 
lausunto. Asiasta vastaava valiokunta ei 
saa esittää lopullisia johtopäätöksiään 
ennen määräajan päättymistä.

3. Asiasta vastaava valiokunta asettaa 
määräajan, jonka kuluessa sen 
valiokunnan, jolta on pyydetty lausunto, on 
annettava lausuntonsa tai jätettävä 
tarkistuksensa käsiteltäviksi, jotta asiasta 
vastaava valiokunta ottaisi ne huomioon.
Asiasta vastaava valiokunta tiedottaa 
viipymättä ilmoitettuun aikatauluun 
tulevista muutoksista valiokunnalle tai 
valiokunnille, jolta tai joilta on pyydetty 
lausunto. Asiasta vastaava valiokunta ei 
saa esittää lopullisia johtopäätöksiään 
ennen määräajan päättymistä.

Or. fr

Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
50 artikla – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

Kun puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi annetaan toimivaltakysymys 
188 artiklan 2 kohdan tai 48 artiklan 
mukaisesti ja puheenjohtajakokous katsoo 
liitteen VII perusteella, että asia kuuluu
lähes tasavertaisesti kahden tai useamman 
valiokunnan toimivaltaan tai että asian eri 
näkökohdat kuuluvat kahden tai 
useamman eri valiokunnan toimivaltaan, 
sovelletaan 49 artiklaa sekä seuraavia 
lisämääräyksiä:

Kun puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi annetaan toimivaltakysymys 
188 artiklan 2 kohdan tai 48 artiklan 
mukaisesti ja puheenjohtajakokous katsoo 
liitteen VII perusteella, että asia kuuluu
olennaisilta osin kahden tai useamman 
valiokunnan toimivaltaan, se voi päättää 
soveltaa valiokuntien yhteistyömenettelyä 
näiden valiokuntien tiiviimmän yhteistyön 
varmistamiseksi. Tällöin sovelletaan
työjärjestyksen 49 artiklaa sekä seuraavia 
lisämääräyksiä:

Or. fr
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Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
50 artikla – 1–5 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

– kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

a) kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

– kyseiset esittelijä ja valmistelijat pitävät 
toisensa ajan tasalla ja pyrkivät pääsemään 
sopimukseen teksteistä, jotka kukin esittää 
valiokunnalleen, ja kannoistaan 
tarkistuksiin;

b) esittelijä ja valmistelijat pitävät toisensa 
ajan tasalla ja pyrkivät pääsemään 
sopimukseen teksteistä, jotka kukin esittää 
valiokunnalleen, ja kannoistaan 
tarkistuksiin;

– kyseiset puheenjohtajat, esittelijä ja 
valmistelijat määrittelevät yhdessä, mitkä 
tekstin osat kuuluvat niiden 
yksinomaiseen tai yhteiseen toimivaltaan, 
ja sopivat yhteistyönsä yksityiskohdista. 
Jos toimivallan jaossa ei päästä 
yhteisymmärrykseen, asia toimitetaan 
jonkin asianomaisen valiokunnan 
pyynnöstä puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi, joka voi ratkaista 
kysymyksen kunkin valiokunnan 
toimivallasta tai päättää, että sovelletaan 
51 artiklan mukaista valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyä; työjärjestyksen 
188 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin;

c) yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien 
puheenjohtajat ja valmistelijat kutsutaan

– asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, jotka kuuluvat 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
yksinomaiseen toimivaltaan. Jos asiasta 
vastaava valiokunta hylkää sellaisia 
asioita koskevat tarkistukset, jotka 
kuuluvat asiasta vastaavan valiokunnan 
ja yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
yhteiseen toimivaltaan, yhteistyöhän 
osallistuva valiokunta voi jättää nämä 
tarkistukset suoraan täysistunnon 
käsiteltäväksi;

– kaikkiin asiasta vastaavan valiokunnan 
kokouksiin, myös epävirallisiin 
kokouksiin, työryhmien kokouksiin ja 
varjoesittelijöiden kokouksiin,

– kaikkiin julkisiin kuulemisiin,
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– kaikkiin 70 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun neuvotteluryhmän kokouksiin 
ja

– kaikkiin virallisiin ja epävirallisiin 
toimielinten välisiin neuvottelukokouksiin 
(”kolmikantakokoukset”),

joissa asiaa käsitellään;

– jos ehdotusta käsitellään 
sovittelumenettelyssä, parlamentin 
valtuuskuntaan kuuluu myös kunkin 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
valmistelija.

d) jos ehdotusta käsitellään 
sovittelumenettelyssä, parlamentin 
valtuuskuntaan kuuluu myös kunkin 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
valmistelija.

Or. fr

Tarkistus 7

Euroopan parlamentin työjärjestys
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Kun 1 kohdan ensimmäisen virkkeen 
ehdot täyttyvät ja sen lisäksi yksi tai 
useampi asian näkökohta kuuluu kahden 
tai useamman valiokunnan 
yksinomaiseen toimivaltaan,

– kyseiset puheenjohtajat, esittelijä ja 
valmistelijat määrittelevät yhdessä, mitkä 
tekstin osat kuuluvat kunkin valiokunnan 
yksinomaiseen toimivaltaan; jos 
toimivallan jaossa ei päästä 
yhteisymmärrykseen, asia toimitetaan 
jonkin asianomaisen valiokunnan 
pyynnöstä puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi, joka voi ratkaista 
kysymyksen kunkin valiokunnan 
toimivallasta tai päättää, että sovelletaan 
51 artiklan mukaista valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyä; sovelletaan 
188 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa 
soveltuvin osin;

– asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
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tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat näkökohtia, jotka kuuluvat 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
yksinomaiseen toimivaltaan. 

Or. fr


