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7. VAALIKAUSI (2009–2014)

HEINÄKUU 2009

VALIOKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSET

VALIOKUNTIEN 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.

2. Puhemiehen, varapuhemiesten ja kvestorien vaaleissa on pidettävä huolta jäsenvaltioiden 
ja poliittisten kantojen tasapuolisesta edustuksesta.
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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.

186 artikla

Valiokuntien kokoonpano

1. Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten nimettyä ehdokkaansa valitaan 
valiokuntien ja tutkintavaliokuntien jäsenet. Puheenjohtajakokous antaa parlamentille 
ehdotuksia. Valiokuntien kokoonpano heijastaa mahdollisuuksien mukaan parlamentin 
kokoonpanoa.

Poliittista ryhmää vaihtaessaan jäsen säilyttää paikkansa parlamentin valiokunnissa kaksi ja 
puoli vuotta kestävästä toimikaudestaan jäljellä olevan ajan. Jos jäsenen poliittisen ryhmän 
vaihdosta kuitenkin seuraa, että poliittiset kannat eivät ole tasapuolisesti edustettuina 
valiokunnassa, puheenjohtajakokous antaa 1 kohdan toisessa virkkeessä mainitun menettelyn 
mukaisesti uusia ehdotuksia valiokunnan kokoonpanoksi siten, että asianomaisen jäsenen 
henkilökohtaiset oikeudet turvataan.

Poliittisten ryhmien välinen suhteellinen osuus ei saa erota lähimmästä tarkoituksenmukaisesta 
kokonaisluvusta. Jos poliittinen ryhmä päättää olla ottamatta paikkoja valiokunnassa, kyseiset 
paikat jätetään vapaiksi ja valiokunnan kokoa pienennetään vastaavalla paikkamäärällä. 
Poliittiset ryhmät eivät saa vaihtaa paikkoja keskenään.

2. Puheenjohtajakokouksen ehdotuksiin sallitaan ainoastaan sellaiset tarkistukset, jotka 
vähintään 40 jäsentä on jättänyt käsiteltäväksi. Parlamentti äänestää tarkistuksista salaisessa 
äänestyksessä.

3. Puheenjohtajakokouksen ehdottamat jäsenet katsotaan valituiksi, mahdollisin 2 kohdan 
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mukaisin tarkistuksin.

4. Jos poliittinen ryhmä ei nimeä 1 kohdan mukaisesti ehdokkaita tutkintavaliokuntaan 
puheenjohtajakokouksen asettamassa määräajassa, puheenjohtajakokous esittää parlamentille 
ainoastaan sille määräaikaan mennessä ilmoitetut ehdokkaat.

5. Puheenjohtajakokous voi väliaikaisesti päättää täyttää valiokunnassa vapautuneet paikat 
nimitettävien henkilöiden suostumuksella 1 kohdan mukaisesti.

6. Muutokset annetaan parlamentin vahvistettaviksi seuraavassa istunnossa.

187 artikla 
Varajäsenet

1. Poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat jäsenet voivat nimittää valiokuntiin pysyviä 
varajäseniä niitä valiokunnassa edustavia varsinaisia jäseniä vastaavan määrän. Puhemiehelle 
ilmoitetaan asiasta. Pysyvillä varajäsenillä on oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin, käyttää 
niissä puheenvuoroja sekä, varsinaisen jäsenen poissa ollessa, osallistua äänestykseen.

2. Kun varsinainen jäsen on poissa eikä pysyviä varajäseniä ole nimitetty tai heidän poissa 
ollessaan valiokunnan varsinainen jäsen voi valita sijaisekseen jonkun muun poliittisen 
ryhmänsä jäsenen, jolla on oikeus osallistua kokouksiin ja äänestää. Sijaisen nimi on 
ilmoitettava valiokunnan puheenjohtajalle ennen toimitettavien äänestysten alkua.

Tämän artiklan 2 kohta koskee sitoutumattomia jäseniä soveltuvin osin.

Tämän artiklan 2 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettu ennakkoilmoitus on annettava ennen 
kuin keskustelu päättyy tai äänestys alkaa siitä kohdasta tai niistä kohdista, joissa varsinaista 
jäsentä edustaa sijainen.

 * * *

Näihin määräyksiin sisältyy kaksi asiaa, jotka määritellään tekstissä selvästi:

– poliittisella ryhmällä ei saa olla valiokunnassa enempää pysyviä varajäseniä 
kuin sillä on varsinaisia jäseniä;

– ainoastaan poliittisilla ryhmillä on oikeus nimittää pysyviä varajäseniä sillä 
ehdolla, että ne ilmoittavat siitä puhemiehelle.

Tästä seuraa, että

– pysyvä varajäsenyys edellyttää tietyn poliittisen ryhmän jäsenyyttä;

– poliittisen ryhmän varsinaisten jäsenten määrän muuttuessa valiokunnassa 
muuttuu vastaavasti niiden pysyvien varajäsenten enimmäismäärä, jotka 
poliittinen ryhmä voi kyseiseen valiokuntaan nimittää;

– poliittista ryhmää vaihtaessaan jäsen ei voi säilyttää alkuperäisessä ryhmässä 
saamaansa varajäsenyyttä;

– valiokunnan jäsen ei voi missään tapauksessa olla toiseen poliittiseen ryhmään 
kuuluvan jäsenen varajäsen.
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190 artikla
Alivaliokunnat

1. Pysyvä valiokunta tai erityisvaliokunta voi työskentelynsä sitä vaatiessa nimittää 
puheenjohtajakokouksen luvalla yhden tai useamman alivaliokunnan, joiden kokoonpanon ja 
vastuualueet se määrittelee samalla 186 artiklan mukaisesti. Alivaliokunnat tekevät selkoa 
työskentelystään valiokunnalle, joka ne on asettanut.

2. Alivaliokuntien osalta sovelletaan samoja menettelyjä kuin valiokuntien osalta.

3. Varajäsenet voivat osallistua alivaliokuntien työskentelyyn samoin ehdoin kuin 
valiokuntien työskentelyyn.

4. Näiden määräysten soveltamisella on varmistettava alivaliokunnan ja sen valiokunnan, 
jonka alaisuuteen alivaliokunta on asetettu, keskinäinen riippuvuus. Tätä tarkoitusta varten 
kaikki alivaliokunnan jäsenet valitaan päävaliokuntaan kuuluvista jäsenistä.

191 artikla 
Valiokuntien puheenjohtajistot

1. Ensimmäisessä kokouksessa, jonka valiokunta pitää sen jälkeen kun sen jäsenet on 
valittu 186 artiklan mukaisesti, valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka koostuu 
puheenjohtajasta sekä yhdestä, kahdesta tai kolmesta eri äänestyskierroksilla valittavasta 
varapuheenjohtajasta.

Tämä työjärjestyksen määräys ei estä sitä, että päävaliokunnan puheenjohtaja antaa 
alivaliokuntien puheenjohtajien osallistua puheenjohtajiston työskentelyyn tai valtuuttaa heidät 
johtamaan sellaisista asioista käytäviä keskusteluja, jotka kuuluvat erityisesti kyseisten 
alivaliokuntien toimialaan, vaan se on tämän määräyksen mukaan sallittua edellyttäen, että 
menettely saatetaan koko puheenjohtajiston harkittavaksi ja että puheenjohtajisto hyväksyy sen.

2. Jos nimettyjä ehdokkaita ja täytettäviä paikkoja on yhtä monta, valinta voidaan vahvistaa 
suosionosoituksin.

Muussa tapauksessa tai jos vähintään kuudesosa valiokunnan jäsenistä sitä pyytää, vaali 
suoritetaan salaisena äänestyksenä.

Jos ehdokkaita on ainoastaan yksi, valituksi tulemiseen vaaditaan annettujen äänten ehdoton 
enemmistö, joihin sisältyvät äänet puolesta ja vastaan.

Jos ensimmäisellä äänestyskierroksella on useita ehdokkaita, valituksi tulemiseen vaaditaan 
annettujen äänten ehdoton enemmistö edellisen alakohdan määritelmän mukaisesti. Toisella 
äänestyskierroksella julistetaan valituksi ehdokas, joka saa suurimman osan äänistä. Äänten 
mennessä tasan valitaan vanhin ehdokkaista.

Jos tarvitaan toinen äänestyskierros, voidaan asettaa uusia ehdokkaita.
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195 artikla 
Äänestys valiokunnassa

1. Jokainen jäsen voi jättää tarkistuksia asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.

2. Valiokunnan äänestys on pätevä, jos neljäsosa sen jäsenistä on äänestyksessä läsnä. Jos 
kuudesosa jäsenistä sitä ennen äänestyksen aloittamista pyytää, äänestys on pätevä ainoastaan, 
jos valiokunnan jäsenten enemmistö on osallistunut äänestykseen.

3. Valiokunnan äänestykset toimitetaan kädennostoäänestyksinä, jollei neljäsosa 
valiokunnan jäsenistä pyydä nimenhuutoäänestystä. Tällöin äänestys toimitetaan 167 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

4. Valiokunnan puheenjohtaja voi ottaa osaa keskusteluihin ja äänestää, mutta hänen 
äänensä ei ratkaise.

5. Käsiteltäväksi jätettyjen tarkistusten perusteella valiokunta voi äänestämisen sijasta 
pyytää esittelijää antamaan uuden luonnoksen, jossa otetaan huomioon mahdollisimman monta 
esitetyistä tarkistuksista. Luonnosta koskeville tarkistuksille asetetaan uusi määräaika.

196 artikla 
Valiokunnassa sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset

Valiokuntien kokouksissa noudatetaan 12, 13, 14, 17, 18, 36–44, 148 artiklaa, 149 artiklan 2 ja 
10 kohtaa, 152, 154, 156–159, 161 artiklaa, 163 artiklan 1 kohtaa sekä 164, 165, 168, 169, 171–
174, 177 ja 178 artiklaa soveltuvin osin.
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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 
tuki (esimerkiksi sihteeriapu), joka yksittäisille jäsenille tarjottaessa olisi ilmoitettava tämän 
artiklan nojalla. 

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


