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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Lissabonin sopimukseen
(2009/2062(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2009),

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
7 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Valiokunta antaa päätösehdotuksen, 
jossa on vain suositus koskemattomuuden 
pidättämistä koskevan pyynnön tai 
koskemattomuuden ja erioikeuksien 
puolustamista koskevan pyynnön 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

2. Valiokunta antaa perustellun
päätösehdotuksen, jossa on suositus 
koskemattomuuden pidättämistä koskevan 
pyynnön tai koskemattomuuden ja 
erioikeuksien puolustamista koskevan 
pyynnön hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon ensimmäisen asteen tuomioistuimen 15. lokakuuta 2008 
oikeusasiassa T - 345/05 (Ashley Neil Mote) antama tuomio. Se on samalla yhdenmukainen
säädösten perustelujen ilmoittamista koskevan velvoitteen kanssa, jota Lissabonin 
sopimuksen nojalla tästä lähtien sovelletaan nimenomaisesti myös Euroopan parlamenttiin 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artikla).
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Tarkistus 2

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

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin, kunnes järjestely1, jonka 
mukaan tietyille jäsenvaltioille 
myönnetään lisäpaikkoja seitsemännen 
vaalikauden loppuun asti, tulee voimaan. 
Asianomaisia jäsenvaltioita pyydetään 
nimeämään tarkkailijoita kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti..
____________________________
1 11. ja 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmien 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen ansiosta uutta, työjärjestykseen 6. toukokuuta 2009 lisättyä tarkkailijoita 
koskevaa sääntöä sovelletaan myös parlamentin kutsumiin tarkkailijoihin, ottaen huomioon 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tietyille jäsenvaltioille myönnettävät lisäpaikat. 
Se antaa uusille jäsenvaltioille 18. ja 19. kesäkuuta 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmien nojalla vapauden nimetä tarkkailijansa.

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
36 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

36 artikla 36 artikla

Perusoikeuksien kunnioittaminen, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate, 

oikeusvaltioperiaate ja 
rahoitusvaikutukset

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
noudattaminen

Lainsäädäntöehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
perusoikeuksien kunnioittamiseen ja 
etenkin säädöksen yhdenmukaisuuteen 

1. Parlamentti kunnioittaa kaikessa 
toiminnassaan täysin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia.
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Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
kanssa ja toissijaisuus-, suhteellisuus-
sekä oikeusvaltioperiaatteeseen. Jos 
ehdotuksella on rahoitusvaikutuksia, 
parlamentti tarkistaa varojen riittävyyden.

Parlamentti kunnioittaa myös täysin 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklassa sekä 6 artiklan 2 ja 
3 kohdassa vahvistettuja oikeuksia ja 
periaatteita.
2. Jos asiasta vastaava valiokunta, 
poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 
katsoo, että säädösehdotus tai sen osa on 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen oikeuksien vastainen, asia 
annetaan sen tai niiden pyynnöstä asiasta 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi 
perusoikeuskirjan tulkintaa varten. 
Kyseisen valiokunnan lausunto liitetään 
asiasta vastaavan valiokunnan 
mietintöön.

Or. en

38 artiklan uutta -1 kohtaa ja uutta 38 a artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Tarkistuksella lisätään uusi menettely, jossa valvotaan perusoikeuksien kunnioittamista. 
Tämä on myös vähemmistöoikeus.

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
38 artikla – -1 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

-1. Jos säädösehdotuksella on 
rahoitusvaikutuksia, parlamentti tarkistaa 
varojen riittävyyden.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen teksti vastaa 36 artiklan viimeistä virkettä, joka siirretään 38 artiklaan 
tarkistuksen 2 johdosta.

Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
38 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

38 a artikla
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattaminen
1. Säädösehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseen. Lukuun ottamatta 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 
4 artiklassa tarkoitettuja kiireellisiä 
tapauksia parlamentti ei päätä 
ensimmäistä käsittelyään ennen kuin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklassa vahvistettu kahdeksan viikon 
määräaika on päättynyt.
2. Toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisesta vastaava valiokunta voi 
päättää antaa säädösehdotusta koskevia 
suosituksia asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.
3. Jos kansallinen parlamentti toimittaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle 
perustellun lausunnon kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklan mukaisesti, asiakirja lähetetään 
asiasta vastaavaan valiokuntaan ja 
toimitetaan tiedoksi 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaavalle valiokunnalle. Jos parlamentti 
vastaanottaa perustellun lausunnon sen 
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jälkeen, kun asiasta vastaava valiokunta 
on hyväksynyt mietintönsä, se jaetaan 
kaikille jäsenille ennen kuin mietinnöstä 
äänestetään istuntoasiakirjana. Asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
pyytää, että asia palautetaan 
valiokuntaan.
4. Jos vähintään kolmasosa kansallisten 
parlamenttien kokonaisäänimäärästä – tai 
vähintään neljännes, kun on kyse 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 76 artiklan perusteella 
tehdystä esityksestä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi – edustaa 
sellaisia perusteltuja lausuntoja, joiden 
mukaan esityksessä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
parlamentti ei tee päätöstä ennen kuin 
ehdotuksen laatija on ilmoittanut, miten 
aikoo menetellä.
5. Jos tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudatettaessa vähintään yksinkertainen 
enemmistö kansallisten parlamenttien 
äänimäärästä edustaa sellaisia 
perusteltuja lausuntoja, joiden mukaan 
ehdotuksessa lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, asiasta 
vastaava valiokunta voi kansallisten 
parlamenttien ja komission perusteltuja 
lausuntoja tarkasteltuaan ja 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaavan valiokunnan näkemykset 
kuultuaan suosittaa Euroopan 
parlamentille, että se hylkää ehdotuksen 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisen 
perusteella. Tällaisen suosituksen voi 
jättää käsiteltäväksi myös kymmenesosa 
parlamentin jäsenistä. 
Toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaavan valiokunnan lausunto liitetään 
jokaiseen tällaiseen suositukseen.
Suositus annetaan täysistunnon 
käsiteltäväksi keskustelua ja äänestystä 
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varten. Jos suositus ehdotuksen 
hylkäämisestä hyväksytään äänestyksessä 
annettujen äänten enemmistöllä, 
puhemies ilmoittaa menettelyn 
päättyneen. Jos täysistunto ei hylkää 
esitystä, menettely jatkuu, ja siinä otetaan 
huomioon parlamentin mahdollisesti 
hyväksymät suositukset.
6. Jos alueiden komitea toimittaa 
Euroopan parlamentille lausunnon, jonka 
mukaan se vastustaa säädösehdotusta 
toissijaisuusperiaatteen noudattamatta 
jättämisen perusteella, lausunto 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan sekä toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisesta vastaavaan 
valiokuntaan. Viimeksi mainittu 
valiokunta voi antaa suosituksia, joista 
äänestetään ennen ensimmäisen 
käsittelyn päättämistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään työjärjestykseen kansallisten parlamenttien käytössä olevat uudet 
menettelyt, jotka liittyvät toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen (nk. keltaisen kortin 
menettely ja oranssin kortin menettely). 

Koska alueiden komitea voi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn 
pöytäkirjan 8 artiklan mukaan panna vireille kanteen, jos se katsoo, että 
toissijaisuusperiaatetta ei ole noudatettu, Euroopan parlamentin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueiden komitean lausuntoihin, joissa vastustetaan säädösehdotusta 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisen perusteella.

Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
44 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Kuuleminen jäsenvaltioiden tekemistä 
aloitteista

Jäsenvaltioiden tekemiin aloitteisiin 
perustuvat lainsäädäntömenettelyt

1. Jäsenvaltioiden tekemiä, EY:n 
perustamissopimuksen 67 artiklan 

1. Jäsenvaltioiden tekemiä, Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
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1 kohdan tai Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan sekä 
42 artiklan mukaisia aloitteita käsitellään 
työjärjestyksen tämän artiklan sekä 36–39, 
43 ja 55 artiklan mukaisesti.

76 artiklan mukaisia aloitteita käsitellään 
työjärjestyksen tämän artiklan sekä 36–39, 
43 ja 55 artiklan mukaisesti.

2. Asiasta vastaava valiokunta voi kutsua 
aloitteen tehneen jäsenvaltion edustajan
esittelemään aloitteen valiokunnalle.
Edustajan lisäksi paikalla voi olla myös 
neuvoston puheenjohtaja.

2. Asiasta vastaava valiokunta voi kutsua 
aloitteen tehneiden jäsenvaltioiden 
edustajia esittelemään aloitteen 
valiokunnalle. Edustajien lisäksi paikalla 
voi olla myös neuvoston puheenjohtaja.

3. Ennen kuin asiasta vastaava valiokunta 
äänestää asiasta, se tiedustelee komissiolta, 
onko komissio valmistellut kantansa 
aloitteeseen. Jos näin on, valiokunta pyytää 
komissiota esittelemään sille kantansa.

3. Ennen kuin asiasta vastaava valiokunta 
äänestää asiasta, se tiedustelee komissiolta, 
onko komissio valmistellut kantansa 
aloitteeseen. Jos näin on, valiokunta pyytää 
komissiota esittelemään sille kantansa.

4. Jos parlamentille annetaan 
samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa 
kaksi tai useampia (komission ja/tai 
jäsenvaltioiden) ehdotuksia, joiden 
lainsäädännölliset tavoitteet ovat samat, 
parlamentti käsittelee niitä yhdessä 
ainoassa mietinnössä. Asiasta vastaava 
valiokunta ilmoittaa mietinnössä, mihin 
tekstiin se ehdottaa tarkistuksia, ja viittaa 
kaikkiin muihin teksteihin 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa.

4. Jos parlamentille annetaan 
samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa 
kaksi tai useampia komission ja/tai 
jäsenvaltioiden ehdotuksia, joiden 
lainsäädännölliset tavoitteet ovat samat, 
parlamentti käsittelee niitä yhdessä 
ainoassa mietinnössä. Asiasta vastaava 
valiokunta ilmoittaa mietinnössä, mihin 
tekstiin se ehdottaa tarkistuksia, ja viittaa 
kaikkiin muihin teksteihin 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa.

5. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika alkaa, kun täysistunnossa 
ilmoitetaan, että parlamentille on 
toimitettu virallisilla kielillä laadittu aloite 
sekä perustelut, joissa vahvistetaan 
aloitteen yhdenmukaisuus EY:n 
perustamissopimukseen liitetyn, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamisesta annetun pöytäkirjan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 7

Euroopan parlamentin työjärjestys
58 artikla – 1 kohta



PE427.153v01-00 10/47 PR\786857FI.doc

FI

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Parlamentin hyväksyttyä komission 
ehdotusta koskevan lausunnon asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja 
esittelijä valvovat ehdotuksen käsittelyä 
menettelyn eri vaiheissa, kunnes neuvosto 
hyväksyy ehdotuksen, erityisesti 
varmistaakseen, että neuvosto tai komissio 
noudattavat parlamentille antamiaan 
sitoumuksia parlamentin hyväksymien 
tarkistusten suhteen.

1. Parlamentin hyväksyttyä komission 
ehdotusta koskevan kannan asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja 
esittelijä valvovat ehdotuksen käsittelyä 
menettelyn eri vaiheissa, kunnes neuvosto 
hyväksyy ehdotuksen, erityisesti 
varmistaakseen, että neuvosto tai komissio 
noudattavat parlamentille antamiaan 
sitoumuksia parlamentin hyväksymän 
kannan suhteen.

Or. en

Perustelu

Tekninen ja terminologinen mukautus.

Tarkistus 8

Euroopan parlamentin työjärjestys
59 artikla – 1 alaotsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Yhteispäätösmenettely Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Or. en

Tarkistus 9

Euroopan parlamentin työjärjestys
60 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Vuoden 1975 yhteisen julistuksen 

mukainen neuvottelumenettely
1. Jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin 
lausunnosta tietyissä tärkeissä yhteisön 
lainsäädäntöä koskevissa päätöksissä, 
parlamentti voi lausuntonsa antaessaan 



PR\786857FI.doc 11/47 PE427.153v01-00

FI

aloittaa neuvoston kanssa 
neuvottelumenettelyn, johon komissio 
osallistuu aktiivisesti.
2. Parlamentti aloittaa 
neuvottelumenettelyn omasta tai 
neuvoston aloitteesta.
3. Neuvottelukomiteavaltuuskunnan 
kokoonpanoon ja menettelytapoihin sekä 
tuloksista parlamentille tiedottamiseen 
sovelletaan 68 artiklan määräyksiä.
4. Asiasta vastaava valiokunta laatii 
neuvottelun tuloksista mietinnön, josta 
parlamentti keskustelee ja äänestää.

Or. en

Perustelu

Talousarviota ja monivuotista rahoituskehystä koskevien uusien määräysten johdosta vuoden 
1975 yhteinen julistus on vanhentunut.

Tarkistus 10

Euroopan parlamentin työjärjestys
61 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Neuvoston yhteisen kannan ilmoittaminen Neuvoston kannan ilmoittaminen

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 
ilmaisut "neuvoston yhteinen kanta" tai 
"yhteinen kanta" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä ilmaisuilla 
"neuvoston kanta" tai "kanta".)

Or. en

Perustelu

Tekninen ja terminologinen mukautus.

Tarkistus 11

Euroopan parlamentin työjärjestys
62 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

Puhemies pyytää neuvoston suostumusta 
määräaikojen pidentämiselle EY:n 
perustamissopimuksen 252 artiklan 
g alakohdan tai Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksessa ei enää ole määräyksiä, joihin käsillä olevassa työjärjestyksen 
kohdassa viitataan.

Tarkistus 12

Euroopan parlamentin työjärjestys
62 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Puhemies ilmoittaa parlamentille 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
tehdyistä, EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklan 7 kohdan mukaisista 
määräaikojen pidennyksistä.

2. Puhemies ilmoittaa parlamentille 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
tehdyistä, Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
14 kohdan mukaisista määräaikojen 
pidennyksistä.

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 
EU-sopimuksen ja EY-sopimuksen 
artiklojen numerointi on mukautettava 
työjärjestyksen koko tekstissä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
konsolidoituihin toisintoihin.)

Or. en

Perustelu

Tekninen ja terminologinen mukautus.
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Tarkistus 13

Euroopan parlamentin työjärjestys
62 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Puhemies voi asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajaa kuultuaan 
suostua neuvoston pyyntöön määräajan 
pidentämisestä EY:n 
perustamissopimuksen 252 artiklan 
g alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 62 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 14

Euroopan parlamentin työjärjestys
65 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
määrätään, puhemies pyytää komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa, jos 
parlamentin hylkäämä yhteinen kanta 
kuuluu EY:n perustamissopimuksen 
252 artiklan määräysten soveltamisalaan. 
Jos komissio peruuttaa ehdotuksensa, 
puhemies ilmoittaa täysistunnossa, että 
lainsäädäntömenettely on päättynyt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 252 artikla on poistettu.
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Tarkistus 15

Euroopan parlamentin työjärjestys
Luvun 6 a otsikko (uusi) (lisätään 74 artiklan jälkeen ennen lukua 7)

Nykyinen teksti Tarkistus

Luku 6 a
SOPIMUS- JA TOIMIELINASIAT

Or. en

Tarkistus 16

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 a artikla (uusi) (lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

74 a artikla
Perussopimusten tavanomainen 

tarkistusmenettely
1. Asiasta vastaava valiokunta voi 41 ja 
48 artiklan mukaisesti antaa 
parlamentille mietinnön, johon sisältyy 
ehdotuksia neuvostolle perussopimusten 
muuttamiseksi.
2. Jos Eurooppa-neuvosto päättää kutsua 
koolle valmistelukunnan, Euroopan 
parlamentti nimittää edustajansa 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.
Parlamentin valtuuskunta valitsee 
johtajansa ja ehdokkaansa 
valmistelukunnan mahdollisesti 
perustaman ohjausryhmän tai 
työvaliokunnan jäseneksi.
3. Jos Eurooppa-neuvosto pyytää 
Euroopan parlamentin hyväksyntää 
päätökselle olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle tutkimaan 
perussopimusten muutosehdotukset, asia 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan 81 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Ei ole välttämättä aina tehokkainta, että parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana toimii 
valmistelukunnan ohjausryhmän, työvaliokunnan tai puheenjohtajiston jäsen.

Tarkistus 17

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 b artikla (uusi) (lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

74 b artikla
Perussopimusten yksinkertaistettu 

tarkistusmenettely
Asiasta vastaava valiokunta voi 41 ja 
48 artiklan mukaisesti antaa 
parlamentille Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 48 artiklan 6 kohdassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen 
mietinnön, johon sisältyy Eurooppa-
neuvostolle osoitettuja ehdotuksia 
mainitun sopimuksen kolmannessa osassa 
olevien määräysten tarkistamiseksi 
kokonaan tai osittain

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu Lissabonin sopimuksessa luodusta uudesta oikeudesta, joka parlamentilla on 
ehdottaa muutoksia perussopimuksiin.

Tarkistus 18

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 c artikla (uusi) (lisätään lukuun 6 a(uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

74 c artikla
Liittymissopimukset

1. Euroopan valtion hakemus liittyä 
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Euroopan unionin jäseneksi lähetetään 
asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi.
2. Parlamentti voi asiasta vastaavan 
valiokunnan, poliittisen ryhmän tai 
vähintään 40 jäsenen ehdotuksesta 
päättää pyytää komissiota ja neuvostoa 
osallistumaan asiasta käytävään 
keskusteluun, ennen kuin neuvottelut 
hakijavaltion kanssa aloitetaan.
3. Neuvottelujen aikana komissio ja 
neuvosto antavat asiasta vastaavalle 
valiokunnalle säännöllisesti perusteellista 
sekä tarvittaessa luottamuksellista tietoa 
neuvottelujen etenemisestä.
4. Parlamentti voi missä tahansa 
neuvottelujen vaiheessa antaa suosituksia 
asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön 
pohjalta ja pyytää, että ne otetaan 
huomioon ennen Euroopan unioniin 
liittymistä koskevan sopimuksen tekemistä 
hakijavaltion kanssa.
5. Kun neuvottelut on päätetty, mutta 
sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, 
sopimusluonnos lähetetään parlamentille 
hyväksyntää varten 81 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 19

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 d artikla (uusi) (lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

74 d artikla
Unionista eroaminen

Jos jäsenvaltio haluaa erota unionista 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
50 artiklan mukaisesti, asia lähetetään 
asiasta vastaavan valiokunnan 



PR\786857FI.doc 17/47 PE427.153v01-00

FI

käsiteltäväksi. Tällöin sovelletaan 
74 c artiklaa soveltuvin osin. Parlamentti 
päättää erosopimuksen hyväksynnästä 
annettujen äänten enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon uusi mahdollisuus erota unionista.

Tarkistus 20

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 e artikla (uusi) (lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

74 e artikla
Jäsenvaltion rikkoessa 

perustavanlaatuisia periaatteita
1. Parlamentti voi asiasta vastaavan 
valiokunnan 41 a ja 48 artiklan 
mukaisesti laatiman erityisen mietinnön 
perusteella
a) äänestää perustellusta ehdotuksesta, 
jossa neuvostoa kehotetaan toimimaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
b) äänestää ehdotuksesta, jossa 
komissiota tai jäsenvaltioita kehotetaan 
esittämään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan 
mukainen ehdotus;
c) äänestää ehdotuksesta, jossa neuvostoa 
kehotetaan toimimaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
3 kohdan tai myöhemmin 7 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.
2. Parlamentille on ilmoitettava kaikista 
neuvoston parlamentille esittämistä 
pyynnöistä antaa hyväksyntä 
ehdotukselle, joka on esitetty Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisesti, ja kyseisen 
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jäsenvaltion esittämistä asiaan liittyvistä 
huomautuksista ja ne on lähetettävä 
asiasta vastaavaan valiokuntaan 
81 artiklan mukaisesti. Kiireellisiä ja 
perusteluja tapauksia lukuun ottamatta 
parlamentti tekee päätöksensä asiasta 
vastaavan valiokunnan ehdotuksesta.
3. Edellä 1 ja 2 kohdan nojalla tehdyt 
päätökset edellyttävät kahden kolmasosan 
enemmistöä annetuista äänistä ja 
parlamentin jäsenten enemmistön 
kannatusta.
4. Asiasta vastaava valiokunta voi 
puheenjohtajakokouksen luvalla antaa 
asiasta päätöslauselmaesityksen. 
Päätöslauselmaesityksessä esitetään 
parlamentin näkemykset jäsenvaltion 
vakavasta rikkomuksesta ja 
asianmukaisista seuraamuksista sekä 
perusteet niiden muuttamiselle tai 
peruuttamiselle myöhemmin.
5. Asiasta vastaava valiokunta varmistaa, 
että parlamentille annetaan 
yksityiskohtaiset tiedot ja sitä kuullaan 
tarvittaessa kaikista sen 3 kohdan 
mukaisesti antamaa puoltavaa lausuntoa 
seuraavista jatkotoimista. Neuvostoa 
pyydetään ilmoittamaan asiassa 
tapahtuneesta kehityksestä. Parlamentti 
voi hyväksyä neuvostolle annettavia 
suosituksia asiasta vastaavan 
valiokunnan ehdotuksesta, joka on 
laadittu puheenjohtajakokouksen luvalla.

Or. en

(Tarkistus vastaa lähes täysin nykyistä 102 artiklaa, joka poistetaan, jos tarkistus 
hyväksytään. Lisätään viittaus uuteen 41 artiklaan.)

Perustelu

Tarkistus vastaa pienin muutoksin nykyistä 102 artiklaa.
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Tarkistus 21

Euroopan parlamentin työjärjestys
74 f artikla (uusi) (lisätään lukuun 6 a(uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

74 f artikla
Parlamentin kokoonpano

Parlamentti voi hyvissä ajoin ennen 
vaalikauden loppua tehdä asiasta 
vastaavan valiokunnan 41 artiklan 
mukaisesti laatiman mietinnön 
perusteella ehdotuksen kokoonpanonsa 
muuttamisesta. Euroopan parlamentin 
kokoonpanoa koskeva Eurooppa-
neuvoston päätösluonnos käsitellään 81 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu uudesta aloiteoikeudesta, joka perustuu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan.

Tarkistus 22

Euroopan parlamentin työjärjestys
82 artikla (lisätään 74 g artiklaksi lukuun 6 a(uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

82 artikla 74 g artikla
Parlamentissa sovellettavat menettelyt Jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö

1. Puhemies lähettää asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi jäsenvaltioiden
pyynnöt tai komission ehdotukset, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa tiiviimpää 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, sekä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
40 a artiklan 2 kohdan mukaiset 
parlamentin kuulemispyynnöt. Tällöin 
sovelletaan tarvittaessa työjärjestyksen 37, 
38, 39, 43, 53, 60 sekä 81 artiklan

1. Puhemies lähettää asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi pyynnöt, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa tiiviimpää 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
20 artiklan mukaisesti. Tällöin sovelletaan 
tarvittaessa työjärjestyksen 37, 38, 39, 43, 
53–59 sekä 81 artiklan määräyksiä.
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määräyksiä.
2. Asiasta vastaava valiokunta tarkistaa 
ehdotuksen yhdenmukaisuuden EY:n 
perustamissopimuksen 11 artiklan ja
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
27 a, 27 b, 40, 43, 44 ja 44 a artiklan
kanssa.

2. Asiasta vastaava valiokunta tarkistaa 
ehdotuksen yhdenmukaisuuden Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 326–334 artiklan kanssa.

3. Käsitellessään tiiviimmän yhteistyön 
piirissä tehtyjä säädösehdotuksia 
parlamentti noudattaa samoja menettelyjä 
kuin tiiviimpään yhteistyöhön 
kuulumattomien ehdotusten käsittelyssä.

3. Käsitellessään tiiviimmän yhteistyön 
piirissä tehtyjä säädösehdotuksia 
parlamentti noudattaa samoja menettelyjä 
kuin tiiviimpään yhteistyöhön 
kuulumattomien ehdotusten käsittelyssä.
Tällöin sovelletaan 43 artiklan 
määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 23

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.
Yleinen talousarvio

Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimusten varainhoitoa 
koskevien määräysten mukaiset Euroopan 
unionin yleisen talousarvion ja 
lisätalousarvioiden käsittelyssä 
noudatettavat menettelyt hyväksytään 
parlamentin päätöslauselmalla, ja ne ovat 
tämän työjärjestyksen1 liitteenä.
1Ks. liite V.

Or. en

Perustelu

Koska liite V sisällytetään työjärjestyksen määräyksiin, tätä määräystä ei enää tarvita.
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Tarkistus 24

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 a artikla (uusi) (lisätään lukuun 7 – Talousarviomenettelyt)

Nykyinen teksti Tarkistus

75 a artikla
Monivuotinen rahoituskehys

Jos neuvosto pyytää Euroopan 
parlamentin hyväksyntää ehdotukselle 
asetukseksi, jossa vahvistetaan 
monivuotinen rahoituskehys, asia 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan 81 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti. Parlamentin 
hyväksyntään tarvitaan parlamentin 
jäsenten enemmistö.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu siitä, että monivuotisesta rahoituskehyksestä on tullut säädös, joka edellyttää 
parlamentin hyväksyntää.

Tarkistus 25

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 b artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

75 b artikla
1. Seuraavat asiakirjat saatetaan 
Euroopan parlamentin jäsenten 
saataville:
a) komission esittämä talousarvioesitys;
b) neuvoston yhteenveto tuloksista, joihin 
se on päätynyt käsitellessään 
talousarvioesitystä;
c) neuvoston kanta talousarvioesitykseen, 
joka on laadittu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
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314 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
d) päätösluonnokset, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 315 artiklan mukaisia 
väliaikaisia kahdestoistaosia.
2. Kyseiset asiakirjat lähetetään asiasta 
vastaavaan valiokuntaan. Valiokunnat, 
joita asia koskee, voivat antaa lausunnon.
3. Jos muut valiokunnat haluavat antaa 
asiasta lausunnon, puhemies asettaa 
määräajan, jonka kuluessa lausunnot on 
toimitettava asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osin nykyistä liitteessä V olevaa 1 artiklaa, joka poistetaan, jos 
tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus 26

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 c artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

75 c artikla
Talousarvioesityksen käsittely –

ensimmäinen vaihe
1. Jollei jäljempänä mainituista ehdoista 
muuta johdu, jäsen voi jättää 
käsiteltäväksi tai puoltaa 
tarkistusluonnoksia talousarvioesitykseen.
2. Tarkistusluonnokset voidaan ottaa 
käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään 
kirjallisesti vähintään 40 jäsenen 
allekirjoittamina tai jonkin poliittisen 
ryhmän tai valiokunnan puolesta. Lisäksi 
tarkistusluonnoksissa on viitattava 
tiettyyn talousarvion kohtaan ja niiden on 
säilytettävä talousarvion tulojen ja 
menojen tasapaino. Tarkistusluonnokset 
sisältävät kaikki tarvittavat tiedot 
asianomaista talousarvion kohtaa 
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koskevasta selvitysosasta.
Kaikki talousarvioesitystä koskevat 
tarkistusluonnokset on perusteltava 
kirjallisesti.

3. Puhemies asettaa määräajan 
tarkistusluonnosten jättämiselle.
4. Asiasta vastaava valiokunta antaa 
lausuntonsa ehdotuksista ennen niiden 
täysistuntokäsittelyä.
Asiasta vastaavan valiokunnan 
hylkäämistä tarkistusluonnoksista ei 
äänestetä täysistunnossa, ellei jokin 
valiokunta tai vähintään 40 jäsentä ole 
kirjallisesti pyytänyt äänestystä 
puhemiehen asettamassa määräajassa; 
määräajan päättyessä äänestyksen alkuun 
ei missään tapauksessa saa olla vähempää 
kuin 24 tuntia.
5. Parlamentin ennakkoarviota tuloista ja 
menoista koskevat tarkistusluonnokset, 
jotka ovat samankaltaisia kuin 
tarkistusluonnokset, jotka parlamentti on 
hylännyt laadittaessa ennakkoarviota 
tuloista ja menoista, käsitellään vain, jos 
asiasta vastaava valiokunta on antanut 
niistä puoltavan lausunnon.
6. Työjärjestyksen 55 artiklan 2 kohdasta 
poiketen parlamentti äänestää erikseen ja 
kohta kohdalta
– kustakin tarkistusluonnoksesta,
– kustakin talousarvioesityksen 
pääluokasta,
– talousarvioesitystä koskevasta 
päätöslauselmaesityksestä.
Työjärjestyksen 161 artiklan 4–8 kohtaa 
on kuitenkin sovellettava.
7. Talousarvioesityksen momentit, luvut, 
osastot ja pääluokat, joita koskevia 
tarkistusluonnoksia ei ole jätetty 
käsiteltäväksi, katsotaan hyväksytyiksi.
8. Tarkistusluonnosten hyväksymiseen 
tarvitaan parlamentin jäsenten 
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enemmistö.
9. Jos parlamentti on tehnyt tarkistuksia 
talousarvioesitykseen, talousarvioesitys 
tarkistuksineen yhdessä perustelujen 
kanssa lähetetään neuvostolle ja 
komissiolle.
10. Pöytäkirja istunnosta, jossa
parlamentti on ilmaissut kantansa 
talousarvioesitykseen, lähetetään 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osin nykyistä liitteessä V olevaa 3 artiklaa, joka poistetaan, jos 
tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus 27

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 d artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

75 d artikla
Talousarviomenettelyn 
kolmikantakokoukset

Puhemies osallistuu Euroopan 
parlamentin puhemiehen sekä neuvoston 
ja komission puheenjohtajien 
säännöllisiin tapaamisiin, joita 
järjestetään komission aloitteesta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kuudennen osan II osastossa 
tarkoitettujen talousarviomenettelyjen 
yhteydessä. Puhemies toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimenpiteet toimielinten 
kantojen sovittelemiseksi ja 
lähentämiseksi, jotta edellä mainittujen 
menettelyjen täytäntöönpano helpottuisi.
Puhemies voi siirtää tehtävän 
varapuhemiehelle, jolla on kokemusta 
talousarviokysymyksistä, tai 
talousarvioasioista vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajalle.
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Or. en

Tarkistus 28

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 e artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

75 e artikla
Talousarviomenettelyn sovittelu

1. Puhemies kutsuu sovittelukomitean 
koolle Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.
2. Talousarviomenettelyn 
sovittelukomitean kokouksissa 
parlamenttia edustavan valtuuskunnan 
jäsenten määrä on yhtä suuri kuin 
neuvoston valtuuskunnan jäsenten 
määrä.
3. Poliittiset ryhmät nimittävät 
valtuuskunnan jäsenet vuosittain ennen 
kuin parlamentti äänestää neuvoston 
kannasta mielellään talousarvioasioista 
vastaavan valiokunnan ja muiden 
valiokuntien, joita asia koskee, jäsenten 
keskuudesta. Parlamentin puhemies 
johtaa valtuuskuntaa. Puhemies voi 
siirtää tehtävän varapuhemiehelle, jolla 
on kokemusta talousarviokysymyksistä, 
tai talousarvioasioista vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajalle.
4. Sovelletaan 68 artiklan 2, 4, 5, 7 ja 
8 kohtaa.
5. Jos sovittelukomiteassa päästään 
sopimukseen yhteisestä tekstistä, asia 
otetaan sen täysistunnon esityslistalle, 
joka pidetään 14 päivän kuluessa 
päivästä, jona sopimukseen päästiin. 
Yhteinen teksti on kaikkien jäsenten 
saatavilla. Sovelletaan 69 artiklan 2 ja 
3 kohtaa.
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6. Yhteisestä tekstistä kokonaisuudessaan 
äänestetään vain kerran. Äänestys 
toimitetaan nimenhuudon mukaan. 
Yhteinen teksti katsotaan hyväksytyksi, 
ellei parlamentin jäsenten enemmistö 
hylkää sitä.
7. Jos parlamentti hyväksyy yhteisen 
tekstin, mutta neuvosto hylkää sen, 
asiasta vastaava valiokunta voi jättää 
käsiteltäväksi kaikki tai osan parlamentin 
tarkistuksista neuvoston kantaan 
kyseisten tarkistusten vahvistamista 
varten Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 314 artiklan 7 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.
Vahvistamista koskeva äänestys otetaan 
sen täysistunnon esityslistalle, joka 
pidetään 14 päivän kuluessa päivästä, 
jona neuvosto ilmoitti hylkäävänsä 
yhteisen tekstin.
Tarkistukset katsotaan vahvistetuiksi, jos 
ne hyväksytään parlamentin jäsenten ja 
annettujen äänten kolmen viidesosan 
enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 29

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 f artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

75 f artikla
Talousarvion lopullinen vahvistaminen

Kun puhemies on vakuuttunut siitä, että 
talousarvio on hyväksytty Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
314 artiklan määräysten mukaisesti, hän 
julistaa täysistunnossa talousarvion 
lopullisesti vahvistetuksi. Puhemies 
huolehtii talousarvion julkaisemisesta 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osin nykyistä liitteessä V olevaa 4 artiklaa, joka poistetaan, jos 
tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus 30

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 g artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

75 g artikla
Väliaikaiset kahdestoistaosat

1. Neuvoston päätökset hyväksyä 
väliaikaisen kahdestoistaosan ylittävät 
menot lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan.
2. Asiasta vastaava valiokunta voi jättää 
käsiteltäväksi päätösluonnoksen 
1 kohdassa tarkoitettujen menojen 
pienentämisestä. Parlamentti tekee 
päätöksen päätösluonnoksesta 30 päivän 
kuluessa neuvoston päätöksen 
hyväksymisestä.
3. Parlamentti tekee ratkaisunsa 
jäsentensä enemmistöllä.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osin nykyistä liitteessä V olevaa 7 artiklaa, joka poistetaan, jos 
tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus 31

Euroopan parlamentin työjärjestys
79 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

79 a artikla
Parlamentin ennakkoarvion 
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laatimismenettely
1. Parlamentin talousarviota koskevissa 
kysymyksissä puhemiehistö ja 
talousarviosta vastaava valiokunta 
päättävät seuraavista asioista 
peräkkäisissä vaiheissa:
a) hallintokaavio,
b) alustava ennakkoarvioesitys ja 
ennakkoarvioesitys tuloista ja menoista.
2. Hallintokaaviosta päätetään seuraavan 
menettelyn mukaisesti:
a) puhemiehistö laatii hallintokaavion 
kullekin varainhoitovuodelle,
b) puhemiehistön ja talousarviosta 
vastaavan valiokunnan välinen 
neuvottelumenettely aloitetaan, jos 
valiokunnan lausunto eroaa 
puhemiehistön alkuperäisistä päätöksistä,
c) menettelyn päätteeksi puhemiehistö 
tekee lopullisen päätöksen 
hallintokaavioon liittyvistä 
ennakkoarvioista työjärjestyksen 
207 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 314 artiklan mukaisesti 
tehtyjä päätöksiä.
3. Menettely varsinaisten tuloja ja menoja 
koskevien ennakkoarvioiden
valmistelemiseksi aloitetaan välittömästi 
sen jälkeen, kun puhemiehistö on tehnyt 
lopullisen päätöksensä hallintokaaviosta. 
Menettelyssä noudatetaan 79 artiklan 
mukaisia vaiheita. Neuvottelumenettely 
aloitetaan, jos talousarviosta vastaavan 
valiokunnan ja puhemiehistön kannat 
poikkeavat toisistaan huomattavasti.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa lähes täysin nykyistä liitteessä V olevaa 8 artiklaa, joka 
poistetaan, jos tarkistus hyväksytään. Jos tarkistus hyväksytään, myös 79 artiklan 7 kohta 
poistetaan.)
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Tarkistus 32

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – Otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Hyväksyntämenettely Hyväksyntämenettely

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 
englannin termi "assent" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä termillä 
"consent". Kääntäjän huomautus: mainittu 
termi "consent" kääntyy suomeksi 
"hyväksyntä". Myös aiempi "assent" on 
käännetty paikoin "hyväksynnäksi", 
paikoin "puoltavaksi lausunnoksi".)

Or. en

Perustelu

Tekninen ja terminologinen mukautus.

Tarkistus 33

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jos parlamenttia pyydetään antamaan
puoltava lausuntonsa ehdotetusta 
säädöksestä, se tekee päätöksen asiasta 
vastaavan valiokunnan suosituksen 
pohjalta, jossa ehdotetaan joko säädöksen 
hyväksymistä tai hylkäämistä.

1. Jos parlamenttia pyydetään antamaan
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksen asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen pohjalta, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä 
tai hylkäämistä.

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä 
säädöksestä, joka EY:n 
perustamissopimuksen tai Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin puoltavaa 
lausuntoa, yhdessä äänestyksessä.
Tarkistuksia ei voida jättää käsiteltäväksi. 
Puoltavan lausunnon antamiseen 
vaaditaan EY:n perustamissopimuksen tai 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
siinä artiklassa määrätty enemmistö, joka 

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä 
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä äänestyksessä. Tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi. Hyväksynnän
antamiseen vaaditaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
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on ehdotetun säädöksen oikeusperusta. ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

Or. en

Perustelu

Terminologinen mukautus.

Tarkistus 34

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Liittymissopimuksiin sovelletaan 
89 artiklaa ja kansainvälisiin sopimuksiin 
90 artiklaa ja sen toteamiseen, että 
jäsenvaltio on vakavasti ja jatkuvasti 
rikkonut yhteisiä periaatteita, sovelletaan 
102 artiklaa. Tiiviimpää yhteistyötä 
koskevan menettelyn ollessa kyseessä 
alalla, jota EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrätty menettely koskee, 
sovelletaan työjärjestyksen 82 artiklaa.

2. Liittymissopimuksiin sovelletaan 
89 artiklaa ja kansainvälisiin sopimuksiin 
90 artiklaa ja sen toteamiseen, että 
jäsenvaltio on vakavasti ja jatkuvasti 
rikkonut yhteisiä periaatteita, sovelletaan 
102 artiklaa. Tiiviimpää yhteistyötä 
koskevan menettelyn ollessa kyseessä 
alalla, jota tavallinen lainsäätämisjärjestys
koskee, sovelletaan työjärjestyksen 
82 artiklaa.

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: ilmaisu 
"EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukainen menettely" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä ilmaisulla 
"tavallinen lainsäätämisjärjestys".)

Or. en

Tarkistus 35

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Kun lainsäädäntöehdotus edellyttää 
parlamentin puoltavaa lausuntoa, asiasta 
vastaava valiokunta voi menettelyn 
saattamiseksi myönteiseen tulokseen 
esittää parlamentille väliaikaisen mietinnön

3. Kun ehdotettu säädös tai suunniteltu 
kansainvälinen sopimus edellyttää 
parlamentin hyväksyntää, asiasta vastaava 
valiokunta voi menettelyn saattamiseksi 
myönteiseen tulokseen esittää parlamentille 
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komission ehdotuksesta ja siihen sisältyvän 
päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään 
suosituksia ehdotuksen muuttamisesta tai 
täytäntöönpanosta.

väliaikaisen mietinnön ehdotuksesta ja 
siihen sisältyvän päätöslauselmaesityksen, 
jossa tehdään suosituksia
säädösehdotuksen muuttamisesta tai 
täytäntöönpanosta.

Jos parlamentti hyväksyy vähintään 
yhden suosituksen, puhemies pyytää 
keskustelujen jatkamista neuvoston 
kanssa.
Asiasta vastaava valiokunta antaa 
lopullisen suosituksensa parlamentin 
puoltavasta lausunnosta neuvoston 
kanssa käydyssä keskustelussa saavutetun 
lopputuloksen perusteella.

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 56 ja 
57 artiklaa lukuun ottamatta ilmaisu 
"komission ehdotus" ja 
"lainsäädäntöehdotus" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä ilmaisulla 
"säädösehdotus" tai "ehdotettu säädös", 
kun se on kieliopin mukaan aiheellista.)

Or. en

Tarkistus 36

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

87 a artikla
Säädösvallan siirron nojalla annetut 

säädökset
Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävässä säädöksessä siirretään 
komissiolle valta täydentää tai muuttaa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia, asiasta vastaava valiokunta
– käsittelee esitykset delegoiduiksi 
säädöksiksi, jotka on lähetetty 
parlamentille valvontaa varten, 
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lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävässä säädöksessä 
vahvistetussa määräajassa;
– voi antaa parlamentin käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksessä aiheellisia 
ehdotuksia lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävän säädöksen säännösten 
mukaisesti.
Noudatetaan 88 artiklan määräyksiä 
soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään työjärjestykseen uudet delegoituja säädöksiä koskevat järjestelyt.

Tarkistus 37

Euroopan parlamentin työjärjestys
II a otsikko (uusi) (lisätään ennen 12 lukua)

Nykyinen teksti Tarkistus

II a OTSIKKO
ULKOSUHTEET

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä korostetaan asian tärkeyttä.

Tarkistus 38

Euroopan parlamentin työjärjestys
12 luku – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

PERUSTAMIS- JA 
LIITTYMISSOPIMUKSET SEKÄ

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on seurausta lukujen uudelleenjärjestelystä.

Tarkistus 39

Euroopan parlamentin työjärjestys
92 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

92 artikla Poistetaan.
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan nimittäminen
1. Puhemies pyytää ennen yhteisen ulko-
ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan nimittämistä neuvoston 
puheenjohtajaa antamaan julkilausuman 
parlamentille Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti. 
Samassa yhteydessä puhemies pyytää 
komission puheenjohtajaa antamaan 
julkilausuman.
2. Kun yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on 
nimitetty EY:n perustamissopimuksen 
207 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
puhemies kutsuu hänet ennen 
virkaanastumistaan saapumaan asiasta 
vastaavaan valiokuntaan antamaan 
lausuman ja vastaamaan kysymyksiin.
3. Parlamentti voi antaa suosituksen 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen julkilausuman, 
lausuman ja vastausten jälkeen ja asiasta 
vastaavan valiokunnan aloitteesta tai 
121 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeasta edustajasta tulee komission jäsen. Siksi tätä 
erityismääräystä ei enää tarvita.

Tarkistus 40
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Euroopan parlamentin työjärjestys
93 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
toteuttamiseen liittyvien erityisedustajien 

nimittäminen

Erityisedustajat

Or. en

Tarkistus 41

Euroopan parlamentin työjärjestys
93 artikla – 4 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a. Neuvoston nimittämä erityisedustaja, 
joka hoitaa tiettyjä poliittisia 
erityistehtäviä, voidaan pyytää antamaan 
lausuma asiasta vastaavassa 
valiokunnassa joko tämän omasta tai 
parlamentin aloitteesta.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osittain nykyistä 94 artiklan 3 kohtaa, joka poistetaan, jos 
tarkistus hyväksytään.)

Perustelu

Sanamuoto mahdollistaa erityisedustajien kutsumisen valiokuntaan tarvittaessa eikä 
ainoastaan heidän nimittämisensä yhteydessä.

Tarkistus 42

Euroopan parlamentin työjärjestys
94 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

94 artikla Poistetaan.
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan ja muiden 
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erityisedustajien lausumat
1. Korkeaa edustajaa pyydetään 
antamaan lausuma Euroopan 
parlamentille ainakin neljä kertaa 
vuodessa. Tällöin sovelletaan 110 artiklan 
määräyksiä.
2. Korkea edustaja kutsutaan olemaan 
läsnä vähintään neljästi vuodessa asiasta 
vastaavan valiokunnan kokouksessa ja 
antamaan lausuma sekä vastaamaan 
kysymyksiin. Korkea edustaja voidaan 
lisäksi kutsua muihin tilaisuuksiin 
valiokunnan pitäessä tätä tarpeellisena tai 
edustajan omasta aloitteesta.
3. Kun neuvosto nimittää erityisedustajan 
hoitamaan tiettyjä poliittisia 
erityistehtäviä, erityisedustajaa voidaan 
pyytää antamaan lausuma asiasta 
vastaavassa valiokunnassa joko tämän 
omasta tai parlamentin aloitteesta.

Or. en

Perustelu

Katso 85 artiklaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 43

Euroopan parlamentin työjärjestys
96 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Asianomaiset valiokunnat huolehtivat 
siitä, että yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, 
neuvosto ja komissio antavat niille 
säännöllisesti ja ajoissa tietoja unionin 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
kehityksestä ja täytäntöönpanosta, 
kustannuksista, joita on odotettavissa aina 
kun yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla tehdään menoja aiheuttava päätös, 
sekä muista taloudellisista näkökohdista, 
jotka liittyvät tämän politiikan 

2. Asianomaiset valiokunnat huolehtivat 
siitä, että komission 
varapuheenjohtaja/unionin ulkoasioiden
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, 
neuvosto ja komissio antavat niille 
säännöllisesti ja ajoissa tietoja unionin 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
kehityksestä ja täytäntöönpanosta, 
kustannuksista, joita on odotettavissa aina 
kun yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla tehdään menoja aiheuttava päätös, 
sekä muista taloudellisista näkökohdista, 
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täytäntöönpanoon. Valiokunta voi 
komission tai neuvoston tai korkean 
edustajan pyynnöstä päättää 
poikkeuksellisesti pitää kokouksensa 
suljetuin ovin.

jotka liittyvät tämän politiikan 
täytäntöönpanoon. Valiokunta voi 
komission tai neuvoston tai korkean 
edustajan pyynnöstä päättää 
poikkeuksellisesti pitää kokouksensa 
suljetuin ovin.

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: ilmaisu 
"yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä ilmaisulla 
"komission varapuheenjohtaja/unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja".

Or. en

Tarkistus 44

Euroopan parlamentin työjärjestys
96 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Vuosittain järjestetään keskustelu
neuvoston laatimasta neuvoa-antavasta 
asiakirjasta, jossa käsitellään yhteisen ulko-
ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä 
näkökohtia ja perusvalintoja, unionin 
talousarvioon kohdistuvat 
rahoitusvaikutukset mukaan lukien. Tällöin 
sovelletaan 110 artiklassa määrättyjä 
menettelyjä.

3. Kahdesti vuodessa järjestetään 
keskustelu komission 
varapuheenjohtajan/unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan laatimasta neuvoa-antavasta 
asiakirjasta, jossa käsitellään yhteisen ulko-
ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä 
näkökohtia ja perusvalintoja, yhteinen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja
unionin talousarvioon kohdistuvat 
rahoitusvaikutukset mukaan lukien. Tällöin 
sovelletaan 110 artiklassa määrättyjä 
menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 45

Euroopan parlamentin työjärjestys
14 luku – otsikko
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Nykyinen teksti Tarkistus

POLIISIYHTEISTYÖ JA 
OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ 

RIKOSASIOISSA

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määräys on vanhentunut.

Tarkistus 46

Euroopan parlamentin työjärjestys
99 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

99 artikla Poistetaan.
Tietojen antaminen parlamentille 

poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta 
yhteistyöstä rikosasioissa

1. Asiasta vastaava valiokunta varmistaa, 
että parlamentille annetaan säännöllisesti 
perusteelliset tiedot tämän alan 
yhteistyöhön liittyvistä toimista ja että 
parlamentin lausunnot otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon, kun 
neuvosto vahvistaa yhteisiä kantoja, joissa 
määritellään unionin suhtautuminen 
tiettyyn kysymykseen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.
2. Valiokunta voi komission tai neuvoston 
pyynnöstä päättää pitää kokouksensa 
poikkeuksellisesti suljetuin ovin.
3. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
keskustelu käydään tämän työjärjestyksen 
110 artiklan 2 - 4 kohdassa vahvistettujen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Määräys on vanhentunut.

Tarkistus 47

Euroopan parlamentin työjärjestys
100 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

100 artikla Poistetaan.
Euroopan parlamentin kuuleminen 

poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 
yhteistyötä rikosasioissa koskevissa 

asioissa
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
34 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa 
tarkoitettu Euroopan parlamentin 
kuuleminen toteutetaan tämän 
työjärjestyksen 36 - 39, 43, 44 ja 
55 artiklan mukaisesti.
Ehdotuksen käsittely otetaan tarvittaessa 
viimeistään sen täysistunnon esityslistalle, 
joka pidetään välittömästi ennen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
39 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistetun määräajan umpeutumista.
Kun parlamenttia kuullaan Europolin 
johtajan ja hallintoneuvoston 
nimittämistä koskevasta ehdotuksesta 
neuvoston päätökseksi, sovelletaan tämän 
työjärjestyksen 108 artiklaa tarvittavin 
muutoksin.

Or. en

Perustelu

Määräys on vanhentunut.
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Tarkistus 48

Euroopan parlamentin työjärjestys
101 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

101 artikla Poistetaan.
Suositukset poliisiyhteistyöstä ja 

oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa
1. Poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen 
yhteistyöhön rikosasioissa liittyvistä 
asioista vastaava valiokunta voi laatia 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
VI osastoon kuuluvaa alaa koskevia 
suosituksia neuvostolle saatuaan 
valtuudet puheenjohtajakokoukselta tai 
tämän työjärjestyksen 121 artiklan 
mukaisen ehdotuksen perusteella.
2. Kiireellisissä tapauksissa puhemies voi 
antaa 1 kohdan mukaiset valtuudet. 
Puhemies voi myös antaa valiokunnalle 
luvan kiireellisen kokouksen pitämiseen.
3. Tällä tavoin laaditut suositukset 
otetaan seuraavan istuntojakson 
esityslistalle. Edellä 97 artiklan 4 kohtaa 
sovelletaan tarvittavin muutoksin.
(Katso myös 121 artiklan tulkinta.)

Or. en

Perustelu

Määräys on vanhentunut.

Tarkistus 49

Euroopan parlamentin työjärjestys
105 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoston nimettyä yksimielisesti
komission puheenjohtajaehdokkaan
puhemies pyytää nimettyä ehdokasta 

1. Eurooppa-neuvoston ehdotettua 
ehdokasta komission puheenjohtajaksi
puhemies pyytää ehdokasta antamaan 
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antamaan parlamentille lausuman ja 
esittelemään poliittiset 
toimintalinjauksensa. Lausumaa seuraa 
keskustelu.

parlamentille lausuman ja esittelemään 
poliittiset toimintalinjauksensa. Lausumaa 
seuraa keskustelu.

Neuvosto kutsutaan ottamaan osaa 
keskusteluun.

Eurooppa-neuvosto kutsutaan ottamaan 
osaa keskusteluun.

2. Parlamentti hyväksyy tai hylkää 
ehdotetun nimityksen annettujen äänten
enemmistöllä.

2. Parlamentti valitsee komission 
puheenjohtajan jäsentensä enemmistöllä.

Äänestys toimitetaan salaisena. Äänestys toimitetaan salaisena.

3. Jos ehdokas valitaan, puhemies ilmoittaa 
siitä neuvostolle ja pyytää sitä ja valittua 
komission puheenjohtajaa nimeämään 
yhteisellä sopimuksella ehdokkaat 
komission jäseniksi.

3. Jos ehdokas valitaan, puhemies ilmoittaa 
siitä neuvostolle ja pyytää sitä ja valittua 
komission puheenjohtajaa nimeämään 
yhteisellä sopimuksella ehdokkaat 
komission jäseniksi.

4. Jos parlamentti ei hyväksy nimettyä
ehdokasta, puhemies pyytää neuvostoa 
nimeämään uuden ehdokkaan.

4. Jos ehdokas ei saa taakseen vaadittua 
enemmistöä, puhemies kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa ehdottamaan 
kuukauden kuluessa uutta ehdokasta, joka 
valitaan samaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon parlamentin uusi oikeus valita komission puheenjohtaja.

Tarkistus 50

Euroopan parlamentin työjärjestys
107 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

107 a artikla
Unionin tuomioistuimen tuomareiden ja 

julkisasiamiesten nimeäminen
Parlamentti nimeää asiasta vastaavan 
valiokunnan ehdotuksesta ehdokkaansa 
seitsemän henkilön komiteaan, joka 
tarkastelee ehdolla olevien henkilöiden 
soveltuvuutta unionin tuomioistuimen 
tuomarin ja julkisasiamiehen tehtäviin.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu parlamentin uudesta roolista, joka liittyy unionin tuomioistuimen nimityksiin.

Tarkistus 51

Euroopan parlamentin työjärjestys
121 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Poliittinen ryhmä tai vähintään
40 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi 
neuvostolle osoitetun ehdotuksen 
suositukseksi, jos kyseessä ovat Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen V ja VI 
osastossa tarkoitetut aiheet tai jos 
parlamenttia ei ole kuultu 90 tai 91 artiklan 
piiriin kuuluvasta kansainvälisestä 
sopimuksesta.

1. Poliittinen ryhmä tai vähintään
40 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi 
neuvostolle osoitetun ehdotuksen 
suositukseksi, jos kyseessä ovat Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen V osastossa
tarkoitetut aiheet tai jos parlamenttia ei ole 
kuultu 90 tai 91 artiklan piiriin kuuluvasta 
kansainvälisestä sopimuksesta.

Or. en

Perustelu

EU-sopimuksen VI osaston nykyiset määräykset poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta 
yhteistyöstä rikosasioissa korvataan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
V osaston määräyksillä, joiden mukaan parlamenttia on ainakin kuultava näistä asioista.

Tarkistus 52

Euroopan parlamentin työjärjestys
131 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Puheenjohtajakokous nimeää 
puhemiehen ehdotuksesta COSAC-
valtuuskunnan jäsenet ja voi antaa heille 
toimivaltuudet. Valtuuskuntaa johtaa yksi 
niistä varapuhemiehistä, joiden tehtävänä 
on kansallisiin parlamentteihin 
ylläpidettävien suhteiden käytännön 
toteutus. 

1. Puheenjohtajakokous nimeää 
puhemiehen ehdotuksesta COSAC-
valtuuskunnan jäsenet ja voi antaa heille 
toimivaltuudet. Valtuuskuntaa johtaa 
Euroopan yhdentymiseen liittyvistä 
toimielimiä koskevista näkökohdista 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja.

2. Muut valtuuskunnan jäsenet valitaan 2. Muut valtuuskunnan jäsenet valitaan 
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COSACin kokouksessa käsiteltävien 
aiheiden perusteella siten, että parlamentin 
yleinen poliittinen tasapaino otetaan 
asianmukaisesti huomioon. Parlamentin 
valtuuskunta antaa selonteon kunkin 
kokouksen jälkeen.

COSACin kokouksessa käsiteltävien 
aiheiden perusteella ja heihin on 
mahdollisuuksien mukaan kuuluttava 
kyseisistä asioista vastaavien valiokuntien 
puheenjohtajia ja esittelijöitä. Parlamentin 
yleinen poliittinen tasapaino on otettava
asianmukaisesti huomioon. Parlamentin 
valtuuskunta antaa selonteon kunkin 
kokouksen jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään työjärjestykseen parlamentin 7. toukokuuta 2009 antama 
päätöslauselma Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden 
kehityksestä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan [P6_TA(2009)0388], joka perustuu 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintöön A6-0133/2009 
(esittelijä Elmar Brook). Tarkistus perustuu ajatukseen, että perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan ja COSACin esityslistalla olevista asioista vastaavien 
valiokuntien olisi voitava osallistua aktiivisemmin COSACin kokouksiin ja oltava paremmin 
edustettuina niissä..

Tarkistus 53

Euroopan parlamentin työjärjestys
132 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Puheenjohtajakokous nimittää jäsenet 
sellaisiin parlamentaarisiin valtuuskuntiin, 
jotka osallistuvat erilaisiin
valmistelukuntiin, konferensseihin tai 
muihin tämänkaltaisiin elimiin, joihin 
kuuluu parlamenttien jäseniä, ja antaa 
valtuuskunnille valtuudet, jotka ovat 
yhteensopivia kaikkien asiaankuuluvien 
parlamentin päätöslauselmien kanssa.
Valtuuskunnat valitsevat puheenjohtajansa 
ja tarvittaessa yhden tai useamman 
varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajakokous nimittää jäsenet 
sellaisiin parlamentaarisiin valtuuskuntiin, 
jotka osallistuvat erilaisiin konferensseihin 
tai muihin tämänkaltaisiin elimiin, joihin 
kuuluu parlamenttien jäseniä, ja antaa 
valtuuskunnille valtuudet, jotka ovat 
yhteensopivia kaikkien asiaankuuluvien 
parlamentin päätöslauselmien kanssa.
Valtuuskunnat valitsevat puheenjohtajansa 
ja tarvittaessa yhden tai useamman 
varapuheenjohtajan.

Or. en
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Perustelu

Parlamentin edustusta valtuuskunnissa käsitellään uudessa 68 a artiklassa.

Tarkistus 54

Euroopan parlamentin työjärjestys
149 artikla – 12 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

12. Puhemies pyrkii pääsemään 
yhteisymmärrykseen komission ja
neuvoston kanssa niille myönnettävästä 
asianmukaisesta puheajasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 197 artiklan
määräysten soveltamista.

12. Puhemies pyrkii pääsemään 
yhteisymmärrykseen komission, neuvoston 
ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan
kanssa niille myönnettävästä 
asianmukaisesta puheajasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
230 artiklan määräysten soveltamista.

Or. en

(Tästä kohdasta tulee 149 artiklan viimeinen kohta)

Perustelu

Määräys mukautetaan Eurooppa-neuvoston muuttuvaan asemaan.

Tarkistus 55

Euroopan parlamentin työjärjestys
204 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Oikeusasiamiehen nimittäminen Oikeusasiamiehen valitseminen

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus perustamissopimuksen sanamuotoon.
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Tarkistus 56

Euroopan parlamentin työjärjestys
204 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7. Nimitetty henkilö kutsutaan välittömästi 
yhteisöjen tuomioistuimeen vannomaan 
virkavala.

7. Valittu henkilö kutsutaan välittömästi 
yhteisöjen tuomioistuimeen vannomaan 
virkavala.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus perustamissopimuksen sanamuotoon.

Tarkistus 57

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite V – 2 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Enimmäismäärä

1. Jäsen voi seuraavien ehtojen 
mukaisesti esittää ja puoltaa 
päätösehdotuksia uuden 
enimmäismäärän asettamisesta.
2. Ehdotukset voidaan ottaa käsiteltäväksi 
vain, jos ne esitetään kirjallisesti ja 
vähintään 40 jäsenen allekirjoittamina tai 
jonkin poliittisen ryhmän tai valiokunnan 
puolesta.
3. Puhemies asettaa määräajan näiden 
ehdotusten jättämiselle.
4. Asiasta vastaava valiokunta antaa 
selvityksen ehdotuksista ennen niiden 
täysistuntokäsittelyä.
5. Tämän jälkeen parlamentti äänestää 
ehdotuksista. 
Parlamentti tekee päätöksen jäsentensä 
enemmistöllä ja kolmella viidesosalla 
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annetuista äänistä.
Jos neuvosto on ilmoittanut parlamentille, 
että se hyväksyy uuden enimmäismäärän 
asettamisen, puhemies ilmoittaa 
täysistunnossa, että muutettu 
enimmäismäärä on hyväksytty.
Jos neuvosto hylkää ehdotuksen, 
neuvoston kanta annetaan asiasta 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.

Or. en

Perustelu

Määräys on vanhentunut.

Tarkistus 58

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite V – 5 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Neuvoston käsittelyn tulosten tarkastelu –

toinen vaihe
1. Jos neuvosto on muuttanut yhtä tai 
useampaa parlamentin hyväksymistä 
tarkistuksista, neuvoston muuttama teksti 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan.
2. Jollei jäljempänä mainituista ehdoista 
muuta johdu, jäsen voi jättää 
käsiteltäväksi tai puoltaa 
tarkistusluonnoksia neuvoston 
muuttamaan tekstiin.
3. Tällaiset tarkistusluonnokset voidaan 
ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään 
kirjallisesti vähintään 40 jäsenen 
allekirjoittamina tai jonkin valiokunnan 
puolesta ja jos ne säilyttävät talousarvion 
tulojen ja menojen tasapainon. 
Työjärjestyksen 49 artiklan 5 kohtaa ei 
sovelleta tässä yhteydessä.
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Tarkistusluonnokset voidaan ottaa 
käsiteltäväksi vain, jos ne koskevat 
neuvoston muuttamia tekstejä.
4. Puhemies asettaa määräajan 
tarkistusluonnosten jättämiselle.
5. Asiasta vastaava valiokunta ilmaisee 
kantansa neuvoston muuttamiin 
teksteihin ja antaa lausuntonsa 
muutettuja tekstejä koskevista 
tarkistusluonnoksista.
6. Tarkistusluonnoksista neuvoston 
muuttamiin teksteihin äänestetään 
täysistunnossa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 artiklan 4 kohdan toisen 
alakohdan määräyksiä. Parlamentti tekee 
päätöksen jäsentensä enemmistöllä ja 
kolmella viidesosalla annetuista äänistä. 
Jos tarkistusluonnokset hyväksytään, 
neuvoston muuttama teksti katsotaan 
hylätyksi. Jos tarkistusluonnokset 
hylätään, neuvoston muuttama teksti 
katsotaan hyväksytyksi.
7. Neuvoston yhteenvedosta, joka koskee 
parlamentin hyväksymien 
muutosehdotusten käsittelyä neuvostossa, 
keskustellaan, minkä jälkeen voidaan 
äänestää päätöslauselmaesityksestä.
8. Tässä artiklassa tarkoitetun menettelyn 
päätyttyä ja jollei 6 artiklan määräyksistä 
muuta johdu, puhemies julistaa 
täysistunnossa talousarvion lopullisesti 
vahvistetuksi ja huolehtii siitä, että 
talousarvio julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Määräys on vanhentunut.

Tarkistus 59

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite V – 6 artikla
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Nykyinen teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Talousarvioesityksen hylkääminen 

kokonaisuudessaan
1. Jokin valiokunta tai vähintään 
40 parlamentin jäsentä voi perustelluista 
syistä ehdottaa talousarvioesityksen 
hylkäämistä kokonaisuudessaan. 
Tällainen ehdotus voidaan ottaa 
käsiteltäväksi vain, jos se on perusteltu 
kirjallisesti ja jos se on jätetty 
käsiteltäväksi puhemiehen asettamassa 
määräajassa. Hylkäämisperusteet eivät 
saa olla ristiriitaisia.
2. Asiasta vastaava valiokunta antaa 
tällaisesta ehdotuksesta lausuntonsa 
ennen kuin siitä äänestetään 
täysistunnossa.
Parlamentti tekee päätöksen jäsentensä 
enemmistöllä ja kahdella kolmasosalla 
annetuista äänistä. Jos hylkäämisehdotus 
hyväksytään, talousarvioesitys 
kokonaisuudessaan lähetetään takaisin 
neuvostoon.

Or. en

Perustelu

Määräys on vanhentunut.


