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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 123 artiklan muuttamisesta
(2011/2058(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 11. marraskuuta 2010 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon politiikkayksikkönsä kirjallisia kannanottoja koskevan selvityksen 
"Written declarations in the European Parliament: a review of process and impact" 
(PE 462.424),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

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

sekä katsoo seuraavaa:

A. parlamentin toimivalta on kasvanut huomattavasti vuosien mittaan, kun se on saanut 
käyttöönsä merkittäviä välineitä, joiden avulla se voi vaikuttaa Euroopan unionin 
päätöksentekoon useimmilla unionin toiminta-aloilla;

B. kirjalliset kannanotot ovat aiemmin olleet hyödyllinen keino nostaa esiin unionin 
kansalaisten kannalta tärkeitä kysymyksiä;

C. kirjallisia kannanottoja käytetään säännöllisesti, vaikka niiden määrä ei ole kovin suuri, ja 
vain pieni osuus niistä saa taakseen vaadittavan parlamentin jäsenten enemmistön;

D. useimmat kirjalliset kannanotot raukeavat työjärjestyksessä määrätyn määräajan jälkeen;

E. hyväksytyt kirjalliset kannanotot osoitetaan useimmiten komissiolle, jonka on todettu 
olevan ainoa toimielin, jossa esille otetut kysymykset ovat synnyttäneet vastakaikua;

F. vastakaiku on useimmiten rajoittunut komission käynnissä olevan toiminnan 
kertaamiseen ja vain poikkeuksellisesti siihen on sisältynyt erityistoimia, joihin on 
ryhdytty kirjallisen kannanoton johdosta;

G. kirjallisten kannanottojen merkitys on huomattavasti aiempaa vähäisempi, kun otetaan 
huomioon parlamentin toimivallan kasvu;

H. kirjallisten kannanottojen vaikuttavuus on varsin vähäinen sekä käsiteltäväksi otettavien 
asioiden määrittelyssä että toimielinten päätöksentekoon vaikuttamisessa, ja niiden
tehokkuudesta voi saada harhaanjohtavan kuvan;
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I. kirjallisten kannanottojen käyttöä olisi asteittain rajoitettava ja parlamentin seuraavalla 
vaalikaudella olisi tarkasteltava niiden käytöstä poistamisen aiheellisuutta;

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

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

3. kehottaa puhemiehistöä tarkastelemaan, voitaisiinko nykyisten turvallisuussääntöjen 
perusteella estää laajamittainen toiminta tuen saamiseksi kirjallisille kannanotoille ja 
turvata parlamentin jäsenten häiriötön pääsy istuntosaliin;

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

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
123 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Enintään viisi jäsentä voi jättää 
käsiteltäväksi Euroopan unionin 
toimivaltaan kuuluvaa asiaa koskevan 
enintään 200 sanan pituisen kirjallisen 
kannanoton, joka ei saa kattaa aiheita, joita 
käsitellään parhaillaan 
lainsäädäntömenettelyssä. Puhemies 
myöntää luvan tapauskohtaisesti. 
Kirjalliset kannanotot painetaan virallisilla 
kielillä ja toimitetaan jakeluun. Ne 
kirjataan yhdessä allekirjoittajien nimien 
kanssa luetteloon. Luettelo on julkinen ja 
sitä pidetään istuntojaksojen aikana 
istuntosalin sisäänkäynnin ulkopuolella 
ja istuntojaksojen välillä kvestorikollegion 
päättämässä asianmukaisessa paikassa.

1. Enintään viisi jäsentä voi jättää 
käsiteltäväksi Euroopan unionin 
yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa asiaa 
koskevan enintään 200 sanan pituisen 
kirjallisen kannanoton, joka ei saa kattaa 
aiheita, joita käsitellään parhaillaan 
lainsäädäntömenettelyssä tai menettelyssä, 
joka ei liity lainsäädäntöön. Puhemies 
myöntää luvan tapauskohtaisesti. 
Kirjalliset kannanotot julkaistaan 
virallisilla kielillä parlamentin 
verkkosivustolla ja jaetaan sähköisesti 
kaikille jäsenille. Ne kirjataan yhdessä 
allekirjoittajien nimien kanssa sähköiseen
luetteloon. Luettelo on julkinen, ja se on 
käytettävissä parlamentin verkkosivuston 
kautta.

Or. en

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
123 artikla – 2 kohta



PR\891031FI.doc 5/5 PE480.808v01-00

FI

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Jäsen voi allekirjoittaa kannanoton, joka 
on kirjattu luetteloon.

2. Jäsen voi allekirjoittaa kannanoton, joka 
on kirjattu luetteloon. Allekirjoituksen voi 
perua milloin tahansa kolmen kuukauden 
aikana kannanoton kirjaamisesta 
luetteloon.

Or. en

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
123 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos parlamentin jäsenten enemmistö on 
allekirjoittanut kannanoton, puhemies 
ilmoittaa tästä parlamentille, 
allekirjoittajien nimet merkitään 
pöytäkirjaan ja kannanotto julkaistaan 
hyväksyttynä tekstinä.

3. Jos parlamentin jäsenten enemmistö on 
allekirjoittanut kannanoton kolmen 
kuukauden aikana sen kirjaamisesta 
luetteloon, puhemies ilmoittaa tästä 
parlamentille, allekirjoittajien nimet 
merkitään pöytäkirjaan ja kannanotto 
julkaistaan hyväksyttynä tekstinä.

Or. en

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
123 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Yli kolme kuukautta luettelossa ollut 
kirjallinen kannanotto raukeaa, jollei 
vähintään puolet parlamentin jäsenistä ole 
sitä allekirjoittanut.

5. Yli kolme kuukautta luettelossa ollut 
kirjallinen kannanotto raukeaa, jollei 
vähintään puolet parlamentin jäsenistä ole 
sitä allekirjoittanut, eikä tätä kolmen 
kuukauden määräaikaa voida jatkaa.

Or. en


