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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

Tarkistukset

Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Ennen neuvottelujen aloittamista
asiasta vastaavan valiokunnan olisi 
lähtökohtaisesti tehtävä päätös jäsentensä 
enemmistöllä ja vahvistettava 
neuvotteluvaltuutus, neuvotteluohjeet tai
neuvottelujen ensisijaiset tavoitteet.

2. Jos asiasta vastaava valiokunta katsoo 
aiheelliseksi aloittaa tällaiset neuvottelut 
ensimmäisen käsittelyn mietinnön 
hyväksymisen jälkeen, se tekee jäsentensä 
enemmistöllä kussakin kyseessä olevassa 
lainsäädäntömenettelyssä 
tapauskohtaisesti päätöksen neuvottelujen 
aloittamisesta. Päätökseen sisällytetään 
yleensä neuvotteluvaltuutus, ja siinä 
määritetään neuvotteluryhmän 
kokoonpano, johon kuuluvat ainakin 
puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät.
Neuvotteluvaltuutus koostuu yleensä 
valiokunnassa hyväksytystä mietinnöstä.

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi ja jotta varmistetaan kaikkien poliittisten ryhmien 
oikeudenmukainen edustus kolmikantakokouksissa, olisi todettava selkeästi, että 
neuvotteluryhmän kokoonpano on kaikissa tapauksissa tarkistuksessa kuvatun kaltainen. 
Neuvotteluvaltuutuksen osalta paras tapa varmistaa, että neuvotteluryhmä noudattaa täysin 
valiokunnan tahtoa, on rajoittaa valtuutus mietintöön. Valtuutuksen laajentaminen muihin 
näkökantoihin aiheuttaisi vain sekaannusta.
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Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu päätös 
neuvottelujen aloittamisesta 
ensimmäisessä käsittelyssä toimitetaan 
puhemiehelle.
Puhemies antaa sen tiedoksi asiasta 
vastaavan valiokunnan päätöstä 
seuraavan istuntojakson alussa, ja se 
katsotaan tiedoksi antamisen jälkeen 
hyväksytyksi, jollei 2 b kohdasta muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Kahden poliittisen ryhmän tai 
vähintään 40 jäsenen pyynnöstä, joka 
toimitetaan puheenjohtajakokoukselle, 
joka päättää istunnon esityslistasta, 
puheenjohtajakokous voi päättää, että sen 
istuntojakson esityslistalle, jossa asia on 
tarkoitus antaa tiedoksi, otetaan äänestys 
ja keskustelu siitä, olisiko neuvottelut 
aloitettava.

Or. en
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Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Jos 2 b kohdassa tarkoitettua pyyntöä 
ei esitetä, neuvotteluryhmä voi aloittaa 
neuvottelut.

Or. en

Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 2 d kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 d. Neuvotteluryhmää, jonka 
kokoonpanosta määrätään 2 kohdassa, 
johtaa asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja.
Kaikki asiakirjat, mukaan lukien 
kirjalliset luonnokset ja epäviralliset 
asiakirjat, toimitetaan koko 
neuvotteluryhmälle. Asiakirjat, joista 
keskustellaan kolmikantakokouksissa, 
toimitetaan vähintään 24 tuntia ennen 
kutakin kokousta.
Neuvotteluryhmä raportoi kunkin 
neuvoston ja komission kanssa käydyn 
kokouksen (kolmikantakokous) jälkeen 
seuraavassa valiokunnan kokouksessa 
neuvottelujen etenemisestä ja tuloksista.
Kaikki kolmikantakokouksessa käsitellyt 
kirjalliset luonnokset ja epäviralliset 
asiakirjat annetaan valiokunnan käyttöön 
tarvittaessa ryhmien kautta.
Jos valiokunnan kokousta ei ole 
mahdollista kutsua koolle ajoissa, 
neuvotteluryhmä raportoi valiokunnan 
koordinaattoreille.
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Or. en

Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa sen 
jälkeen, kun valiokunta on hyväksynyt 
mietinnön, valiokuntaa on joka 
tapauksessa kuultava uudelleen ennen 
täysistunnossa toimitettavaa äänestystä.

3. Jos neuvotteluissa päästään 
yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa,
asiasta vastaavan valiokunnan 
koordinaattoreille ilmoitetaan asiasta 
viipymättä ja kompromissi esitellään 
asiasta vastaavassa valiokunnassa.

Jos yksikään asiasta vastaavan 
valiokunnan jäsen ei ilmaise 
vastalausettaan, valiokunta jättää 
hyväksytyn tekstin täysistunnon 
käsiteltäväksi konsolidoidun tekstin 
sisältävänä tarkistuksena.
Jos yksikin valiokunnan jäsen vastustaa 
hyväksytyn tekstin jättämistä täysistunnon 
käsiteltäväksi, asiasta äänestetään 
valiokunnassa ja päätetään 
yksinkertaisella enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 7

Euroopan parlamentin työjärjestys
70 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Jos esitystä lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi käsitellään 
50 artiklan mukaisessa valiokuntien 
yhteistyömenettelyssä tai 51 artiklan 
mukaisessa valiokuntien 
yhteiskokousmenettelyssä, kyseisiä 
artikloja sovelletaan myös päätökseen 
neuvottelujen aloittamisesta sekä 
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neuvottelujen käymiseen. Jos 
asianomaiset valiokunnat eivät pääse 
yhteisymmärrykseen sovellettaessa 
50 artiklaa, asiasta vastaavan 
valiokunnan neuvottelujen aloittamista 
koskeva päätös ratkaisee, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 2 a kohdassa 
tarkoitettuun menettelyyn.
Jos asianomaiset valiokunnat eivät pääse 
yhteisymmärrykseen sovellettaessa 
51 artiklaa, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
vahvistaa neuvottelujen aloittamista ja 
käymistä koskevat menettelytavat 
työjärjestyksessä vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en


