
DV\788256FI.doc PE396.169v01-00

FI FI

SEITSEMÄS VAALIKAUSI (2009–2014)

SYYSKUU 2009

PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVIEN VALTUUSKUNTIEN 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSET1

PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVIEN VALTUUSKUNTIEN 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSIA KOSKEVAT TYÖJÄRJESTYKSEN ARTIKLAT

12 artikla
Puhemiehenä väliaikaisesti toimiva jäsen

1. Kun parlamentti kokoontuu 134 artiklan 2 kohdan mukaiseen tai muuhun puhemiehen ja 
puhemiehistön valitsemiseksi pidettävään istuntoon, toimikautensa päättävä puhemies tai hänen 
asemestaan yksi toimikautensa päättävistä varapuhemiehistä arvojärjestyksessä tai hänen 
asemestaan parlamentin jäsenenä pisimpään ollut jäsen hoitaa puhemiehen tehtäviä, kunnes 
puhemies on valittu.

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla puhemiehenä väliaikaisesti toimivan jäsenen toimiessa 
puhemiehenä käsitellään vain asioita, jotka koskevat puhemiehen valintaa tai valtakirjojen 
tarkastusta.

Edellä olevan 1 kohdan nojalla puhemiehenä väliaikaisesti toimiva jäsen käyttää 3 artiklan 
2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua puhemiehen toimivaltaa. Kaikki muut valtakirjojen 
tarkastusta koskevat asiat, jotka otetaan esille hänen hoitaessaan puhemiehen tehtäviä, 
lähetetään valtakirjojen tarkastuksesta vastaavaan valiokuntaan.

13 artikla
Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset määräykset

1. Puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit valitaan salaisessa äänestyksessä 169 artiklan 
määräysten mukaisesti. Ehdokkaaksi asettaminen edellyttää, että kyseinen henkilö on antanut 
suostumuksensa. Ehdokkaita voivat nimetä ainoastaan poliittiset ryhmät tai vähintään 40 jäsentä. 
Jos ehdokkaita kuitenkin on yhtä monta tai vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, ehdokkaiden 
valinta voidaan vahvistaa suosionosoituksin.

                                               
1 Sovelletaan parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin, valtuuskuntiin parlamentaarisissa 
sekavaliokunnissa, valtuuskuntiin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa sekä valtuuskuntiin monenvälisissä 
edustajakokouksissa.
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2. Puhemiehen, varapuhemiesten ja kvestorien vaaleissa on pidettävä huolta jäsenvaltioiden 
ja poliittisten kantojen tasapuolisesta edustuksesta.

14 artikla
Puhemiehen vaali – avauspuhe

1. Ensin valitaan puhemies. Ehdokasasettelut on ennen jokaista äänestyskierrosta annettava 
12 artiklan nojalla puhemiehenä väliaikaisesti toimivalle jäsenelle, joka ilmoittaa niistä 
parlamentille. Jos kolmen äänestyskierroksen jälkeen yksikään ehdokas ei ole saanut ehdotonta 
enemmistöä annetuista äänistä, neljännellä äänestyskierroksella voivat olla ehdokkaina 
ainoastaan ne kaksi jäsentä, jotka saivat eniten ääniä kolmannella äänestyskierroksella. Äänten 
mennessä tasan iältään vanhempi ehdokas julistetaan valituksi.

2. Kun puhemies on valittu, 12 artiklan nojalla puhemiehenä väliaikaisesti toimiva jäsen 
luovuttaa hänelle puhemiehen paikan. Ainoastaan valittu puhemies voi pitää avauspuheen.

164 artikla
Äänestysoikeus

Äänestysoikeus on henkilökohtainen.

Jäsenet antavat äänensä kukin erikseen ja henkilökohtaisesti.

Tämän artiklan rikkominen on 153 artiklan 1 kohdan mukainen vakava järjestyshäiriö, jonka 
oikeudelliset seuraamukset esitetään kyseisessä artiklassa.

168 artikla
Koneäänestys

1. Puhemies voi milloin tahansa päättää, että 165, 167 ja 169 artiklassa tarkoitetut 
äänestykset toimitetaan koneäänestyksenä.
Jos koneäänestystä ei teknisistä syistä voida toimittaa, äänestys toimitetaan 165 artiklan, 
167 artiklan 2 kohdan tai 169 artiklan mukaisesti.
Puhemiehistö antaa ohjeet äänestyskoneen käytöstä.

2. Toimitettaessa koneäänestys äänestystulos merkitään pöytäkirjaan ainoastaan lukuina.
Jos kuitenkin on pyydetty 167 artiklan 1 kohdan mukaista nimenhuutoäänestystä, äänestystulos 
merkitään istuntopöytäkirjaan ryhmittäin jäsenten nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

3. Jos läsnä olevien jäsenten enemmistö sitä pyytää, toimitetaan nimenhuutoäänestys 
167 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää voidaan 
käyttää enemmistön toteamiseen.
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169 artikla
Salainen äänestys

1. Nimitysten yhteydessä äänestys toimitetaan salaisena äänestyksenä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 13 artiklan 1 kohdan, 186 artiklan 1 kohdan ja 191 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan soveltamista.

Äänestystulosta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan sellaiset äänestysliput, joissa on 
ehdokkaana olevan jäsenen nimi.

2. Äänestys voidaan toimittaa salaisena äänestyksenä myös, jos vähintään yksi viidesosa 
parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Pyyntö on esitettävä ennen äänestyksen aloittamista.

Jos vähintään yksi viidesosa parlamentin jäsenistä pyytää ennen äänestyksen aloittamista sen 
toimittamista salaisena äänestyksenä, salainen äänestys on toimitettava.

3. Salaista äänestystä koskeva pyyntö on etusijalla nimenhuutoäänestystä koskevaan 
pyyntöön nähden.

4. Kahdesta kahdeksaan arvalla valittua jäsentä laskee salaisessa äänestyksessä annetut 
äänet, paitsi jos toimitetaan koneäänestys.

Ehdokkaat eivät saa toimia ääntenlaskijoina tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
äänestyksissä.

Salaiseen äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet merkitään sen istunnon pöytäkirjaan, 
jossa äänestys toimitettiin.

198 artikla
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien asettaminen ja niiden tehtävät

1. Parlamentti asettaa puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta pysyviä parlamenttien välisistä 
suhteista vastaavia valtuuskuntia ja päättää niiden luonteesta ja jäsenten lukumäärästä ottaen 
huomioon valtuuskunnan tehtävät. Jäsenet valitaan uuden parlamentin valintaa seuraavan 
ensimmäisen tai sitä seuraavan istuntojakson aikana parlamentin vaalikauden ajaksi.

2. Valtuuskuntien jäsenet valitaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten 
esitettyä ehdokkaansa puheenjohtajakokoukselle. Puheenjohtajakokous antaa parlamentille 
ehdotukset, joissa pyritään mahdollisuuksien mukaan varmistamaan jäsenvaltioiden ja 
poliittisten kantojen tasapuolinen edustus. Työjärjestyksen 186 artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohtaa 
sovelletaan.

3. Valtuuskuntien puheenjohtajistot asetetaan pysyville valiokunnille vahvistettuja 
menettelyjä noudattaen 191 artiklan mukaisesti.

4. Parlamentti määrittelee kunkin valtuuskunnan yleisen toimivallan. Parlamentti voi 
milloin tahansa päättää toimivallan laajentamisesta tai rajoittamisesta.

5. Puheenjohtajakokous hyväksyy valtuuskuntien tehtävien suorittamista koskevat 
täytäntöönpanomääräykset valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.
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6. Valtuuskunnan puheenjohtaja antaa ulko- ja turvallisuusasioista vastaavalle valiokunnalle 
kertomuksen valtuuskunnan toiminnasta.

7. Valiokunta antaa valtuuskunnan puheenjohtajalle tilaisuuden tulla kuulluksi, kun 
esityslistalla on valtuuskunnan vastuualueeseen kuuluva asia. Samaa sovelletaan valtuuskunnan 
kokouksissa kyseisen valiokunnan puheenjohtajaan tai esittelijään.

200 artikla
Parlamentaariset sekavaliokunnat

1. Euroopan parlamentti voi asettaa parlamentaarisia sekavaliokuntia yhteisöön 
assosioituneiden valtioiden parlamenttien kanssa tai niiden valtioiden parlamenttien kanssa, 
joiden kanssa liittymisneuvottelut on aloitettu.

Nämä valiokunnat voivat laatia suosituksia kyseisille parlamenteille. Euroopan parlamentissa 
nämä suositukset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka antaa toimenpide-ehdotuksia 
niiden suhteen.

2. Euroopan parlamentti ja kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset määrittelevät 
parlamentaaristen sekavaliokuntien yleiset velvollisuudet.

3. Parlamentaarisia sekavaliokuntia koskevat kulloinkin kyseessä olevassa sopimuksessa 
määrätyt menettelyt. Menettelyt perustuvat Euroopan parlamentin valtuuskunnan ja toisena 
osapuolena olevan parlamentin valtuuskunnan välisen yhdenvertaisuuden periaatteeseen.

4. Parlamentaariset sekavaliokunnat laativat oman työjärjestyksensä ja antavat sen 
Euroopan parlamentin puhemiehistön ja toisena osapuolena olevan parlamentin puhemiehistön 
hyväksyttäväksi.

5. Valittaessa jäseniä Euroopan parlamentin valtuuskuntiin parlamentaarisissa 
sekavaliokunnissa ja päätettäessä näiden valtuuskuntien puheenjohtajistojen kokoonpanosta 
noudatetaan samaa menettelyä kuin parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien 
osalta.
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LIITE I

9 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevat määräykset avoimuudesta ja jäsenten 
taloudellisista eduista

1 artikla
1. Jäsen, jolla on välittömiä taloudellisia etuja käsiteltävän asian suhteen, ilmoittaa niistä 
suullisesti ennen puheenvuoron käyttämistä parlamentissa tai sen elimissä ja jos häntä ehdotetaan 
esittelijäksi.

2. Ennen kuin jäsen voidaan asianmukaisesti nimittää parlamentin tai jonkin sen elimen 
tehtäviin työjärjestyksen 13 artiklan, 191 artiklan tai 198 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai ennen 
kuin jäsen voi osallistua viralliseen valtuuskuntaan työjärjestyksen 68 artiklan tai 198 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, hänen on täytettävä asianmukaisesti 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitus.

2 artikla
Kvestorikollegio pitää yllä luetteloa, jota varten jokainen jäsen ilmoittaa henkilökohtaisesti ja 
täsmällisesti seuraavat tiedot:

a) ammatillinen toiminta sekä muut palkalliset toimet tai tehtävät,

b) korvaukset, joita jäsen saa edustajantoimen harjoittamisesta jossain toisessa 
parlamentissa,

c) kolmannen osapuolen jäsenelle hänen poliittiseen toimintaansa liittyen myöntämä 
taloudellinen taikka työvoiman tai materiaalin muodossa ja parlamentin myöntämien varojen 
lisäksi annettu tuki sekä kyseisen kolmannen osapuolen nimi.

Parlamentin jäsenet pidättäytyvät ottamasta vastaan lahjoituksia tai palveluksia hoitaessaan 
edustajantointaan.

Luetteloa varten tehdyt ilmoitukset ovat parlamentin jäsenen henkilökohtaisella vastuulla, ja ne 
on saatettava ajan tasalle vuosittain.

Puhemiehistö voi aika ajoin laatia listan seikoista, jotka sen mukaan on ilmoitettava luetteloa 
varten.

Jos jäsen ei asianmukaisen kehotuksen saatuaan täytä velvollisuuttaan ja ilmoita a ja 
b alakohdassa tarkoitettuja tietoja, puhemies pyytää häntä uudelleen ilmoittamaan nämä tiedot 
kahden kuukauden kuluessa. Jos jäsen ei ilmoita tietoja määräajan kuluessa, kunkin määräajan 
umpeutumista seuraavan istuntojakson ensimmäisen istuntopäivän pöytäkirjassa julkaistaan 
jäsenen nimi ja ilmoitus siitä, että tämä on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa. Jos jäsen 
kieltäytyy myös laiminlyönnin julkistamisen jälkeen ilmoittamasta kyseisiä tietoja, puhemies 
soveltaa työjärjestyksen 153 artiklan määräyksiä kyseisen jäsenen pidättämiseksi istunnoista.

Parlamentin jäsenten ryhmien, sekä laajennettujen työryhmien että jäsenten muiden 
epävirallisten ryhmien, puheenjohtajien on ilmoitettava rahana tai luontoissuorituksena annettu 
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tuki (esimerkiksi sihteeriapu), joka yksittäisille jäsenille tarjottaessa olisi ilmoitettava tämän 
artiklan nojalla.

Kvestorit vastaavat tällaisen luettelon ylläpidosta ja yksityiskohtaisten sääntöjen laatimisesta 
tällaisten ryhmien ulkopuolisen tuen ilmoittamista varten.


