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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 20 ja 27 artiklan muuttamisesta sekä 48 artiklan 
2 kohdan ja 50 artiklan tulkinnasta
(2012/2012(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan 17. maaliskuuta ja 
27. syyskuuta 2011 päivätyt kirjeet,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2012),

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
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Varmistaakseen parlamentin 
menettelyjen sujuvuuden puhemies voi 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joita 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja ehdottaa 27 artiklan 
2 kohdan kolmannessa alakohdassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti, ja 
tarvittaessa muuttaa tai peruuttaa 
parlamentin valiokunnan tai sen 
puheenjohtajan päätöksen 
noudatettavasta menettelystä. 
Puhemiehen päätös on lopullinen.

Or. fr
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Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
27 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Valiokuntien puheenjohtajakokous voi
antaa parlamentin 
puheenjohtajakokoukselle valiokuntatyötä 
sekä istuntojakson esityslistaluonnoksen 
laatimista koskevia suosituksia.

2. Valiokuntien puheenjohtajakokous
huolehtii parlamentin valiokuntien 
työskentelyn moitteettomasta 
yhteensovittamisesta. Se antaa parlamentin 
puheenjohtajakokoukselle valiokuntatyötä 
sekä istuntojakson esityslistaluonnoksen 
laatimista koskevia suosituksia.

Jos parlamentin valiokunnan 
puheenjohtaja toteaa, että valiokuntien 
välisestä yhteistyöstä ja valiokuntien 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
kunnioittamisesta on erimielisyyttä, asia 
annetaan valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen ratkaistavaksi.
Jos valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja toteaa, että parlamentin 
valiokunta on rikkonut vakavasti 
työjärjestyksen määräyksiä tai 
valiokuntien vilpitöntä yhteistyötä 
koskevia sääntöjä ja vaarantanut näin 
parlamentin menettelyjen sujuvuuden, 
hän voi kyseisten valiokuntien 
puheenjohtajia kuultuaan ehdottaa, että 
puhemies toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet 20 artiklan 3 a kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
48 artikla – 2 kohta – tulkinta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokuntien yhteistyömenettelyssä 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
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valmistelijalla on esittelijän oikeudet 
asioissa, jotka kuuluvat kyseisen 
valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. 
Valiokuntien yhteiskokousmenettelyssä 
esittelijät voivat jättää tarkistuksia vain 
yhteisestä sopimuksesta.

Or. fr

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
50 artikla – 4 luetelmakohta – tulkinta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettu 
oikeus jättää tarkistuksia suoraan 
täysistunnon käsiteltäväksi on 
erityismääräys, jonka tarkoituksena on 
siirtää asiat, joista asiasta vastaava 
valiokunta ja yhteistyöhön osallistuva 
valiokunta eivät ole päässeet 
yksimielisyyteen, täysistunnon 
ratkaistaviksi kyseisessä 
luetelmakohdassa tarkoitetuin 
edellytyksin. Tästä luetelmakohdasta 
johtuviin yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan oikeuksiin ei sovelleta 
työjärjestyksen muita määräyksiä, joilla 
rajoitetaan oikeutta jättää tarkistuksia.

Or. fr
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PERUSTELUT

Valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja pyysi 17. maaliskuuta 2011 päivätyllä 
kirjeellä valiokuntaamme selvittämään, ovatko työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan 
määräykset valiokunta-aloitteisiin mietintöihin täysistunnossa tehtävien tarkistusten jättämistä 
koskevista säännöistä luonteeltaan sellaisia, että ne estävät yhteistyöhön osallistuvaa 
valiokuntaa jättämästä tarkistuksia täysistunnon käsiteltäväksi 50 artiklan neljännen 
luetelmakohdan mukaisesti.

Kirjeessään 27. syyskuuta 2011 valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja ilmaisi 
niin ikään 50 artiklan soveltamiseen liittyvän huolen siitä, kunnioitetaanko asiasta vastaavan 
valtuuskunnan ja yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tai yhteistyöhön osallistuvien 
valiokuntien välillä tehtyjä sitoumuksia todella niissä tekstin osissa, jotka kuuluvat 
yksinomaiseen tai yhteiseen toimivaltaan. Hän pyysi valiokuntaamme tutkimaan, olisiko 
mahdollista luoda mekanismi, jolla keskinäisten sitoumusten kunnioitus voidaan varmistaa. 

Tämänhetkinen tilanne

Edellä mainitussa 50 artiklassa määritellään yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien välinen 
yhteistyö yksityiskohtaisesti. Nykyisessä muodossaan artiklan neljännen luetelmakohdan 
toinen virke kuuluu seuraavasti: "Jos asiasta vastaava valiokunta hylkää sellaisia asioita 
koskevat tarkistukset, jotka kuuluvat asiasta vastaavan valiokunnan ja yhteistyöhön 
osallistuvan valiokunnan yhteiseen toimivaltaan, yhteistyöhön osallistuva valiokunta voi 
jättää nämä tarkistukset suoraan täysistunnon käsiteltäväksi". Tämä määräys on kuitenkin 
ristiriidassa 48 artiklan 2 kohdan kanssa, jonka mukaan valiokunta-aloitteisiin mietintöihin 
voi esittää tarkistuksia ainoastaan asiasta vastaavan valiokunnan esittelijä uuden tiedon 
huomioon ottamiseksi tai vähintään kymmenesosa parlamentin jäsenistä.

Tätä 48 artiklan 2 kohtaa on käytetty perusteena ilmoitettaessa, että yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan jättämiä tarkistuksia ei voida hyväksyä käsiteltäväksi täysistunnossa. 
Valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja pyytää näin ollen selventämään, mikä 
on 50 artiklan ja 48 artiklan 2 kohdan keskinäinen suhde.

Tavoite

Työjärjestyksen 48 artiklan tarkoituksena oli nopeuttaa valiokunta-aloitteisten mietintöjen 
käsittelyä ja hyväksymistä täysistunnossa. Nyt onkin syytä pohtia, missä määrin tämä tavoite 
ja yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan valmistelijan oikeus jättää tarkistuksia ovat 
keskenään ristiriidassa. Jos oikeus jättää tarkistuksia annetaan liian monelle taholle, avataan 
Pandoran lipas ja tämä artikla menettää merkityksensä.

Toisaalta 50 artikla perustuu yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien vilpittömän yhteistyön 
periaatteeseen ja kyse on menettelystä, jossa lukuun ottamatta yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia asioita viimeinen sana jää yleensä asiasta 
vastaavalle valiokunnalle. On tietenkin olemassa riski, että asiasta vastaava valiokunta käyttää 
asemaansa väärin, kun yhteisellä päätöksellä vahvistettujen sääntöjen rikkomisesta ei voi 
aiheutua mitään toimia tai seuraamuksia. Joka tapauksessa 50 artiklan neljännen 
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luetelmakohdan toinen lause, joka antaa yhteistyöhön osallistuvalle valiokunnalle 
mahdollisuuden jättää tarkistuksia suoraan täysistunnon käsiteltäväksi, on ristiriidassa 
48 artiklan 2 kohdan määräysten kanssa. 

Pyrkimyksenä on siis selventää näiden kahden artiklan välistä suhdetta. Samalla on kuitenkin 
mahdollisuuksien mukaan vältettävä sitä, että valiokunta-aloitteisten mietintöjen käsittelyä ja 
hyväksymistä täysistunnossa raskautetaan enempää kuin on tarpeen, sekä varmistettava, että 
50 artiklan mukaisessa menettelyssä kunnioitetaan yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien 
vilpittömän yhteistyön periaatetta.

Olisi siis selvitettävä,

a) onko yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan valmistelijalle annettava oikeus jättää 
tarkistuksia valiokunta-aloitteisiin mietintöihin

b) onko valmistelijalla oltava täsmälleen sama oikeus jättää tarkistuksia kuin asiasta 
vastaavan valiokunnan esittelijällä vai onko valmistelijan oikeus jättää tarkistuksia 
rajattava asioihin, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen 
toimivaltaan

c) onko oikeutta jättää tarkistuksia suoraan täysistunnon käsiteltäväksi (50 artiklan neljäs 
luetelmakohta) rajoitettava 48 artiklan 2 kohdan perusteella vai onko edellistä artiklaa 
pidettävä pikemminkin erityismääräyksenä, jonka tarkoituksena on taata yhteistyöhön 
osallistuvien valiokuntien oikeudet parlamenttikäsittelyn kaikissa vaiheissa

d) olisiko tämän tarkastelun yhteydessä kiinnitettävä huomiota myös 
yhteiskokousmenettelyyn osallistuviin valiokuntiin.

Mietintöluonnoksessa kyseistä kahta artiklaa tulkitaan seuraavien olettamusten perusteella:

– yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
kyseisen valiokunnan valmistelijalla on oltava samat oikeudet kuin asiasta vastaavan 
valiokunnan esittelijällä

– tarve säilyttää tai varmistaa yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien oikeudet riittää 
perusteeksi sille, ettei 50 artiklan neljännen luetelmakohdan soveltamisalaa saa millään 
tavoin rajoittaa

– yhteiskokousmenettelyyn liittyvän mietinnön tapauksessa esittelijöiden olisi toimittava 
yksissä tuumin.

Mahdollisia uusia ulottuvuuksia

Valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja ehdottaa menetelmää, jolla voitaisiin 
ratkaista mahdollisia konflikteja yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien välillä valiokunta-
aloitteisia mietintöjä käsiteltäessä. Mutta tilaisuutta voitaisiin myös hyödyntää kehittämällä 
laajakantoisempi väline, jonka avulla valiokuntien puheenjohtajakokous voisi ratkaista 
kaikentyyppisiä parlamentin valiokuntien välisiä konflikteja, oli sitten kyse 50 artiklan 
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soveltamisesta tai muista tapauksista.

Kannattaakin näin ollen pohtia, olisiko hyödyllistä perustaa sellainen muutoksenhakuelin, jota 
lausunnon antava tai yhteistyöhön osallistuva valiokunta voisi riittävin todistein pyytää 
tutkimaan, onko asiasta vastaava valiokunta laiminlyönyt tarkoituksella ja vakavasti 
valiokuntien vilpittömän yhteistyön sääntöjä. 

Työjärjestyksen 20 ja 27 artiklaa on siten aiheellista täydentää, jotta parlamentin puhemies 
saisi nimenomaisesti valtuuden ratkaista valiokuntien puheenjohtajakokouksen tekemän 
ehdotuksen perusteella lopullisesti asianmukaisin toimin (jopa peruuttamalla menettelyä 
koskevan päätöksen) kaikki menettelylliset ristiriidat, joita parlamentin valiokuntien välille 
voi syntyä, 50 artiklan ja 48 artiklan 2 kohdan soveltamisen yhteydessä esiin tulevien 
erityistapausten lisäksi.


