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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja komission 
välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen 
(2010/2127(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 127, 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon ... tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja komission välisiä 
suhteita koskevan puitesopimuksen tarkistamisesta (2010/2118(ACI))1,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2010),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan tarkistetun puitesopimuksen 
voimaantuloa seuraavana päivänä;

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

Tarkistus 1

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

Nykyinen teksti Tarkistus

Luottamuksellisten asiakirjojen käsittelyä 
koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättäminen voi johtaa 153 artiklassa 
määrättyjen toimenpiteiden 
soveltamiseen.
(Tämä määräys korvaa liitteen VIII osan A 
5 kohdan, joka poistetaan, jos tämä 
tarkistus hyväksytään.)

Or. en

(9 artiklan 3 kohdan 3 a alakohtaa (uusi) ja 23 artiklan 11 a artiklaa (uusi) koskevat 
tarkistukset liittyvät toisiinsa ja niistä olisi äänestettävä yhdessä.)

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(...)...
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Tarkistus 2

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

Nykyinen teksti Tarkistus

11 a. Puhemiehistö antaa säännöt 
luottamuksellisten asiakirjojen 
käsittelystä parlamentissa ja sen elimissä 
ottaen huomioon tällaisia kysymyksiä 
mahdollisesti koskevat toimielinten väliset 
sopimukset. Nämä säännöt julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja ne liitetään työjärjestykseen.
(Tämä määräys korvaa liitteen VIII osan A 
1 kohdan 4 alakohdan, joka poistetaan, jos 
tämä tarkistus hyväksytään.)

Or. en

(9 artiklan 3 kohdan 3 a alakohtaa (uusi) ja 23 artiklan 11 a artiklaa (uusi) koskevat 
tarkistukset liittyvät toisiinsa ja niistä olisi äänestettävä yhdessä.)

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
35 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Komission lainsäädäntö- ja työohjelma Komission työohjelma

1. Parlamentti määrittää yhdessä komission 
ja neuvoston kanssa Euroopan unionin 
lainsäädäntöohjelman.

1. Parlamentti määrittää yhdessä komission 
ja neuvoston kanssa Euroopan unionin 
lainsäädäntöohjelman.

Parlamentti ja komissio toimivat 
yhteistyössä laadittaessa komission
lainsäädäntö- ja työohjelmaa tämän 
työjärjestyksen liitteenä olevan, molempien 
toimielinten hyväksymän aikataulun ja 
niiden välillä sovittujen järjestelyjen 
mukaisesti.

Parlamentti ja komissio toimivat 
yhteistyössä laadittaessa komission ja 
työohjelmaa – joka on komission panos 
unionin vuotuiseen ja monivuotiseen 
suunnitteluun – tämän työjärjestyksen 
liitteenä olevan, molempien toimielinten 
hyväksymän aikataulun ja niiden välillä 
sovittujen järjestelyjen mukaisesti.

2. Kiireellisissä ja ennalta arvaamattomissa 
tapauksissa toimielin voi oma-aloitteisesti 
ja perussopimuksissa määrättyjen 

2. Kiireellisissä ja ennalta arvaamattomissa 
tapauksissa toimielin voi oma-aloitteisesti 
ja perussopimuksissa määrättyjen 



PR\827751FI.doc 5/10 PE445.903v02-00

FI

menettelyjen mukaisesti ehdottaa 
lainsäädäntötoimenpiteen lisäämistä
vuotuiseen lainsäädäntö- ja työohjelmaan.

menettelyjen mukaisesti ehdottaa 
lainsäädäntötoimenpiteen lisäämistä 
työohjelmaan.

3. Puhemies välittää parlamentin 
hyväksymän päätöslauselman muille 
lainsäädäntömenettelyyn osallistuville 
Euroopan unionin toimielimille sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.

3. Puhemies välittää parlamentin 
hyväksymän päätöslauselman muille 
lainsäädäntömenettelyyn osallistuville 
Euroopan unionin toimielimille sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.

Puhemies pyytää neuvostoa esittämään 
kantansa komission vuotuiseen 
lainsäädäntö- ja työohjelmaan ja 
parlamentin päätöslauselmaan.

Puhemies pyytää neuvostoa esittämään 
kantansa komission työohjelmaan ja 
parlamentin päätöslauselmaan.

4. Jos toimielin ei kykene noudattamaan 
annettua aikataulua, sen on ilmoitettava 
viivästymisen syyt toisille toimielimille ja 
ehdotettava uutta aikataulua.

4. Jos toimielin ei kykene noudattamaan 
annettua aikataulua, sen on ilmoitettava 
viivästymisen syyt toisille toimielimille ja 
ehdotettava uutta aikataulua.

Or. en

Perustelu

Komission vuotuinen lainsäädäntö- ja työohjelma korvataan työohjelmalla. Mukautus 
puitesopimuksen 41 c artiklan (uusi) uusiin määräyksiin.

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
43 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Jos ehdotus sisältyy vuotuiseen 
lainsäädäntöohjelmaan, asiasta vastaava 
valiokunta voi päättää nimittää esittelijän 
seuraamaan ehdotuksen valmistelua.

Jos ehdotus sisältyy työohjelmaan, asiasta 
vastaava valiokunta voi päättää nimittää 
esittelijän seuraamaan ehdotuksen 
valmistelua.

Or. en

Perustelu

Komission vuotuinen lainsäädäntö- ja työohjelma korvataan työohjelmalla.
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Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
44 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunta ei hyväksy mietintöään ennen 
kuin se vastaanottaa komission kannan 
aloitteeseen.

Or. en

Perustelu

Mukautus puitesopimuksen 31 artiklan (uusi) uusiin määräyksiin.

Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Kun noudatettavasta menettelystä on 
päätetty ja jollei sovelleta 46 artiklan 
määräyksiä, valiokunta nimittää 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 
säädösehdotusta varten esittelijän 
jäsentensä tai pysyvien varajäsentensä 
keskuudesta, jollei se 35 artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen lainsäädäntö- ja
työohjelman perusteella ole jo niin tehnyt.

2. Kun noudatettavasta menettelystä on 
päätetty ja jollei sovelleta 46 artiklan 
määräyksiä, valiokunta nimittää 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 
säädösehdotusta varten esittelijän 
jäsentensä tai pysyvien varajäsentensä 
keskuudesta, jollei se 35 artiklassa 
tarkoitetun työohjelman perusteella ole jo 
niin tehnyt.

Or. en

Perustelu

Komission vuotuinen lainsäädäntö- ja työohjelma korvataan työohjelmalla.

Tarkistus 7

Euroopan parlamentin työjärjestys
90 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

-1. Komissio ilmoittaa parlamentille 
aikomuksestaan ehdottaa neuvottelujen 
aloittamista samaan aikaan kuin se 
ilmoittaa asiasta neuvostolle. Kun 
komissio esittää neuvotteluohjeiden 
luonnosta neuvoston hyväksyttäväksi, se 
esittelee ne samanaikaisesti parlamentille.

Or. en

Perustelu

Mukautus puitesopimuksen liitteessä 3 olevan 1 ja 2 kohdan uusiin määräyksiin.

Tarkistus 8

Euroopan parlamentin työjärjestys
90 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Neuvottelujen aikana komissio ja 
neuvosto antavat asiasta vastaavalle 
valiokunnalle säännöllisesti täydelliset 
tiedot niiden etenemisestä, tarvittaessa 
luottamuksellisesti. 

4. Neuvottelujen aikana komissio ja 
neuvosto antavat asiasta vastaavalle 
valiokunnalle säännöllisesti täydelliset 
tiedot niiden etenemisestä, tarvittaessa 
luottamuksellisesti. Ennen kuin komissio 
parafoi sopimuksen, se selittää, onko 
parlamentin huomautukset sisällytetty 
neuvoteltaviin teksteihin ja miten. Jos 
näitä huomautuksia ei ole sisällytetty 
tekstiin, komissio esittää perustelut.

Or. en

Perustelu

Mukautus puitesopimuksen liitteessä 3 olevan 4 kohdan uusiin määräyksiin.

Tarkistus 9

Euroopan parlamentin työjärjestys
91 artikla – -1 kohta (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa neuvostolle ja 
parlamentille samanaikaisesti ja riittävän 
ajoissa aikomuksestaan ehdottaa 
neuvostolle kansainvälisen sopimuksen 
väliaikaista soveltamista tai soveltamisen 
keskeyttämistä sekä tämän perusteluista.

Or. en

Perustelu

Mukautus puitesopimuksen liitteessä 3 olevan 6 ja 7 kohdan uusiin määräyksiin.

Tarkistus 10

Euroopan parlamentin työjärjestys
137 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Ennen jokaista istuntojaksoa
puheenjohtajakokous laatii 
esityslistaluonnoksen valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen suositusten 
pohjalta, ottaen samalla huomioon 
35 artiklan mukaisesti hyväksytyn
vuotuisen lainsäädäntö- ja työohjelman.

1. Ennen jokaista istuntojaksoa 
puheenjohtajakokous laatii 
esityslistaluonnoksen valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen suositusten 
pohjalta, ottaen samalla huomioon 
35 artiklan mukaisesti hyväksytyn 
työohjelman.

Or. en

Perustelu

Komission vuotuinen lainsäädäntö- ja työohjelma korvataan työohjelmalla.

Tarkistus 11

Euroopan parlamentin työjärjestys
193 artikla – 2 kohta – 3 a alakohdan tulkinta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Tämän kohdan määräyksiä tulkitaan 
Euroopan parlamentin ja komission välisiä 
suhteita koskevan puitesopimuksen (liite 
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XIV) 40 kohdan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 12

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II – A osa – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Kysymystä ei voida ottaa käsiteltäväksi, 
jos kolmen edeltävän kuukauden aikana 
sama tai samantapainen kysymys on 
esitetty ja siihen on vastattu, ellei asiassa 
ole sen jälkeen tapahtunut uutta kehitystä 
tai ellei esittäjä halua lisätietoja.
Ensimmäisessä tapauksessa kysymyksen 
esittäjälle annetaan kopio asianomaisesta 
kysymyksestä ja vastauksesta.

3. Kysymystä ei voida ottaa käsiteltäväksi, 
jos kolmen edeltävän kuukauden aikana 
sama tai samantapainen kysymys on 
esitetty ja siihen on vastattu tai komissio 
on täydentävässä kirjallisessa 
kannanotossa jo ilmoittanut parlamentille 
kysymyksessä käsiteltyjä asioita koskevan 
kantansa, ellei asiassa ole sen jälkeen 
tapahtunut uutta kehitystä tai ellei esittäjä 
halua lisätietoja. Ensimmäisessä 
tapauksessa kysymyksen esittäjälle 
annetaan kopio asianomaisesta 
kysymyksestä ja vastauksesta.

Or. en

Perustelu

Mukautus puitesopimuksen 14 artiklan uusiin määräyksiin.

Tarkistus 13

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite III – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos kuuden edeltävän kuukauden aikana 
on esitetty sama tai samankaltainen 
kysymys ja siihen on vastattu, sihteeristö 
toimittaa kysymyksen esittäjälle 
jäljennöksen aikaisemmasta kysymyksestä 
ja vastauksesta. Uudelleen esitettyä 
kysymystä ei toimiteta vastaanottajalle, 

3. Jos kuuden edeltävän kuukauden aikana 
on esitetty sama tai samankaltainen 
kysymys ja siihen on vastattu tai komissio 
on täydentävässä kirjallisessa 
kannanotossa jo tiedottanut parlamentille 
kysymyksessä käsiteltyjä asioita koskevan 
kantansa, sihteeristö toimittaa kysymyksen 
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paitsi jos kysymyksen esittäjä vetoaa asiaa 
koskeviin merkittäviin uusiin seikkoihin tai 
haluaa asiasta lisätietoja.

esittäjälle jäljennöksen aikaisemmasta 
kysymyksestä ja vastauksesta. Uudelleen 
esitettyä kysymystä ei toimiteta
vastaanottajalle, paitsi jos kysymyksen 
esittäjä vetoaa asiaa koskeviin merkittäviin 
uusiin seikkoihin tai haluaa asiasta 
lisätietoja.

Or. en

Perustelu

Mukautus puitesopimuksen 14 artiklan uusiin määräyksiin.


