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7.12.2016 A8-0344/298 

Tarkistus  298 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Työjärjestys 

Luku 2 – 15 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

2. Puhemiehen, varapuhemiesten ja 

kvestorien vaaleissa on otettava yleisesti 

huomioon jäsenvaltioiden ja poliittisten 

kantojen tasapuolinen edustus. 

 Puhemiehen, varapuhemiesten ja 

kvestorien vaaleissa on otettava yleisesti 

huomioon jäsenvaltioiden, poliittisten 

ryhmien ja poliittisten kantojen 

tasapuolinen edustus. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/299 

Tarkistus  299 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Työjärjestys 

Luku 2 – 17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Seuraavaksi valitaan varapuhemiehet 

yhdellä äänestyslipulla. Ensimmäisellä 

äänestyskierroksella tulevat valituiksi 

täytettäviin toimiin saamansa äänimäärän 

mukaisessa järjestyksessä ne 14 ehdokasta, 

jotka saavat ehdottoman enemmistön 

annetuista äänistä. Jos valittuja ehdokkaita 

on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, 

toimitetaan toinen äänestyskierros samoin 

ehdoin jäljelle jäävien paikkojen 

täyttämiseksi. Jos tarvitaan kolmas 

äänestyskierros, jäljelle jääneiden 

paikkojen täyttämiseksi riittää suhteellinen 

enemmistö. Äänten mennessä tasan iältään 

vanhimmat ehdokkaat julistetaan valituiksi. 

Seuraavaksi valitaan varapuhemiehet 

yhdellä äänestyslipulla. Poliittiset ryhmät 

nimeävät ehdokkaat D’Hondtin 

menetelmän mukaisesti. Ensimmäisellä 

äänestyskierroksella tulevat valituiksi 

täytettäviin toimiin saamansa äänimäärän 

mukaisessa järjestyksessä ne 14 ehdokasta, 

jotka saavat ehdottoman enemmistön 

annetuista äänistä. Jos valittuja ehdokkaita 

on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, 

toimitetaan toinen äänestyskierros samoin 

ehdoin jäljelle jäävien paikkojen 

täyttämiseksi. Jos tarvitaan kolmas 

äänestyskierros, jäljelle jääneiden 

paikkojen täyttämiseksi riittää suhteellinen 

enemmistö. Äänten mennessä tasan iältään 

vanhimmat ehdokkaat julistetaan valituiksi. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/300 

Tarkistus  300 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Työjärjestys 

Luku 3 – 26 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

2. Parlamentin puhemies pyytää yhtä 

sitoutumatonta jäsentä osallistumaan 

puheenjohtajakokoukseen ilman 

äänioikeutta. 

2. Parlamentin puhemies pyytää yhtä 

yhteisymmärryksessä tai 

määräenemmistöllä valittua 

sitoutumatonta jäsentä osallistumaan 

puheenjohtajakokoukseen ilman 

äänioikeutta. 

Or. de 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/301 

Tarkistus  301 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Työjärjestys 

Luku 5 – 133 artikla – 3 kohta – a alakohta (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 a) Kukin jäsen saa esittää enintään 

viisi päätöslauselmaesitystä kuukaudessa. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Tarkistus  302 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Työjärjestys 

Luku 2 – 153 a artikla (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 153 a artikla 

 Poliittisen ryhmän pyytämä 

ajankohtainen keskustelu  

 1. Kullakin istuntojaksolla 

esityslistaluonnokseen varataan yksi tai 

kaksi vähintään 60 minuutin jaksoa 

Euroopan unionin politiikkaan liittyvästä 

tärkeästä ajankohtaisesta aiheesta 

käytäville keskusteluille. 

 2. Kullakin poliittisella ryhmällä on 

oikeus ehdottaa valitsemaansa 

ajankohtaista aihetta vähintään yhteen 

tällaiseen keskusteluun vuodessa. 

Puheenjohtajakokous varmistaa minkä 

tahansa yhden vuoden jakson aikana, että 

kyseisten poliittisten ryhmien oikeus 

toteutuu tasapuolisesti niiden kesken. 

 3. Poliittiset ryhmät toimittavat 

valitsemansa ajankohtaisen aiheen 

puhemiehelle kirjallisena, ennen kuin 

puheenjohtajakokous laatii lopullisen 

esityslistaluonnoksen. 

 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

6 artiklassa tunnustetut oikeudet, 

vapaudet ja periaatteet sekä sen 

2 artiklassa vahvistettuja arvoja koskeva 

38 artiklan 1 kohta otetaan 

täysimääräisesti huomioon. 

 4. Puheenjohtajakokous päättää 
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ajankohdan, jolloin keskustelu käydään. 

 5. Ajankohtaista aihetta ehdottaneen 

poliittisen ryhmän edustaja alustaa 

keskustelun. Alustuksen jälkeen 

myönnetään puheajat 162 artiklan 4 ja 

5 kohdan mukaisesti. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/303 

Tarkistus  303 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Työjärjestys 

Luku 1 – 199 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 a. Kunkin vuoden alussa on 

varmistettava valiokuntien tasapuolinen 

ja oikeasuhteinen kokoonpano 

täysistunnossa vallitsevien poliittisten 

ryhmien voimasuhteiden mukaisesti. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/304 

Tarkistus  304 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Työjärjestys 

Luku 1 – 204 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 

valiokunta pitää sen jälkeen kun sen 

jäsenet on valittu 199 artiklan mukaisesti, 

valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka 

koostuu puheenjohtajasta sekä eri 

äänestyskierroksilla valittavista 

varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää 

valittavien varapuheenjohtajien määrästä 

puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. 

Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 

valiokunta pitää sen jälkeen kun sen 

jäsenet on valittu 199 artiklan mukaisesti, 

valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka 

koostuu puheenjohtajasta sekä eri 

äänestyskierroksilla valittavista 

varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää 

valittavien varapuheenjohtajien määrästä 

puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. 

Poliittiset ryhmät nimeävät 

puheenjohtaja- ja 

varapuheenjohtajaehdokkaat D’Hondtin 

menetelmän mukaisesti. 

Or. de 

 


