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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 196 artiklan muuttamisesta (valiokunnassa 
sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset)
(2011/2257(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi B7-0479/2011,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

sekä katsoo seuraavaa:

A. parlamentti pyrkii demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden korkeimpiin 
normeihin erityisesti lainsäädäntötyössään,

B. parlamentin lainsäädäntövalta on kasvanut Lissabonin sopimuksen myötä,

C. parlamentin taipumus pyrkiä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä merkitsee, että monet oleelliset lainsäädäntöpäätökset tehdään 
valiokuntavaiheessa,

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.
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Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
196 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokuntien kokouksissa noudatetaan 12, 
13, 14, 17, 18, 36–44, 148 artiklaa, 
149 artiklan 2 ja 10 kohtaa, 152, 154, 156–
159, 161 artiklaa, 163 artiklan 1 kohtaa
sekä 164, 165, 168, 169, 171–174, 177 ja 
178 artiklaa soveltuvin osin.

Valiokuntien kokouksissa noudatetaan 12, 
13, 14, 17, 18, 36–44, 148 artiklaa, 
149 artiklan 2 ja 10 kohtaa, 152, 154, 156–
159, 161 artiklaa, 163 artiklan 
1 kohtaa,164, 165, 166 artiklaa, 
167 artiklan 2 kohtaa sekä 168, 169, 171–
174, 177 ja 178 artiklaa soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on saattaa Euroopan parlamentin käytäntö samaan linjaan muiden 
parlamenttien parhaan käytännön kanssa. Se myös heijastelee parlamentin 
lainsäädäntötehtävien lisääntymistä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Jotta lisättäisiin 
avoimuutta ja vastuullisuutta, lopullinen äänestys kaikista lainsäädäntömietinnöistä – missä 
tahansa lainsäädäntömenettelyn vaiheessa – olisi toimitettava nimenhuutoäänestyksenä ja 
tulos olisi kirjattava kokouksen pöytäkirjaan.


