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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestystä koskevan Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan muuttamisesta
(2012/2020(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 3. syyskuuta 2010 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
15. kesäkuuta 2011 vahvistaman ja täysistunnossa 22. kesäkuuta 2011 esitetyn 
työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohtaa koskevan tulkinnan,

– 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 kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

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

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Jos varapuhemiehiä ei valita salaisessa 
äänestyksessä, arvojärjestys vastaa sitä 
järjestystä, jossa puhemies julistaa heidän 
nimensä.

Jos varapuhemiesten valinta on 
vahvistettu suosionosoituksin, 
arvojärjestys määritetään toimittamalla 
salainen äänestys.

Or. fr
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PERUSTELUT

1. Taustaa

Työjärjestyksessä määrätään seuraavaa:

"Puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit valitaan salaisessa äänestyksessä (...). Jos 
ehdokkaita kuitenkin on yhtä monta tai vähemmän kuin täytettäviä 
paikkoja, ehdokkaiden valinta voidaan vahvistaa suosionosoituksin."
(13 artiklan 1 kohta)

Puhemiehen 3. syyskuuta 2010 esittämä kysymys koski pohjimmiltaan sitä, pitääkö tätä 
sääntöä soveltaa samalla tavalla, kun ehdokkaita on vain yksi ja kun täytettävänä on vain 
yksi paikka.

Valiokuntamme vastasi 15. kesäkuuta 2011 myöntävästi seuraavalla tavalla:

"Jos yhden ainoan varapuhemiehen tilalle on valittava toinen, ja on vain yksi 
ainoa ehdokas, tämän ehdokkaan valinta voidaan vahvistaa suosionosoituksin. 
Puhemiehellä on harkintavalta ratkaistaessa, vahvistetaanko valinta 
suosionosoituksin vai toimitetaanko salainen äänestys. Valituksi tullut ehdokas 
ottaa sen varapuhemiehen paikan arvojärjestyksessä, jonka tilalle hänet 
valitaan."

Puhemiehen kirjeessä tuodaan esiin muita varapuhemiesten valintaan liittyviä näkökulmia, 
joihin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta on päättänyt "palata 
myöhemmin muuttaakseen mahdollisesti työjärjestystä".

2. Käsiteltävä kysymys

Onko varapuhemiesten arvojärjestykseen liittyvää puhemiehen harkintavaltaa 
rajoitettava tai onko se poistettava?

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta on tulkinnut työjärjestyksen 
13 artiklan 1 kohtaa siten, että tilanteessa, jossa ehdokkaita ja täytettäviä paikkoja on yhtä 
paljon, puhemies voi vahvistaa valinnan suosionosoituksin tai vaihtoehtoisesti valinta 
voidaan tehdä salaisessa äänestyksessä, josta määrätään työjärjestyksen 169 artiklassa. Jos 
valinta vahvistetaan suosionosoituksin, puhemiehen on päätettävä samalla 
varapuhemiesten arvojärjestyksestä (15 artiklan 2 kohdan 2 alakohta). Huolta on 
herättänyt se, että tietyissä tapauksissa kaikki eivät välttämättä hyväksy puhemiehen 
päätöstä. Tilanteen korjaamiseksi voitaisiin määrätä, että tietty määrä jäseniä tai 
poliittinen ryhmä voi kyseenalaistaa puhemiehen ehdottaman arvojärjestyksen tai 
yksinkertaisesti kumota puhemiehen oikeuden ehdottaa arvojärjestystä, jolloin olisi 
toimitettava äänestys.

Kun äänestyksistä vastaavalle yksikölle (puheenjohtajiston pääosasto, täysistunto-osasto) 
esitettiin kysymyksiä varapuhemiesten valinnan käytännön näkökulmista, se vastasi, että 
kun poliittisten ryhmien kesken vallitsee yhteisymmärrys nimitettävistä henkilöistä, nämä 
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henkilöt (joita on tavallisesti 14) valitaan suosionosoituksin. Tämän jälkeen arvojärjestys 
vahvistetaan toimittamalla äänestys. Tämä johtuu siitä, että poliittiset ryhmät voivat päästä 
sopimukseen henkilöistä mutta eivät koskaan arvojärjestyksestä. Tällaisessa tilanteessa 
puhemies jättää käyttämättä (oikeudellisesti vahvistettua) etuoikeuttaan vahvistaa 
arvojärjestys. Jolleivät poliittiset ryhmät pääse yhteisymmärrykseen valittavista 
henkilöistä tai jos ehdolla on "riippumattomia" ehdokkaita, toimitetaan äänestys. Tällöin 
arvojärjestys vastaa sitä järjestystä, jossa ehdokkaat tulevat valituiksi.

Tässä mietinnössä ehdotetaan kyseisen ajattelutavan perusteella, että työjärjestystä 
voitaisiin muuttaa siten, että se vastaa parlamentin käytäntöä ja mahdollistaa esitettyyn 
huolenaiheeseen puuttumisen.


