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Nykyinen teksti Tarkistus 

 168 a artikla 

 Vähimmäismäärät 

 1.  Jollei toisin mainita, tässä 

työjärjestyksessä sovelletaan seuraavia 

määritelmiä: 

 a)  ’alhaisella vähimmäismäärällä’ 

tarkoitetaan yhtä kahdeskymmenesosaa 

parlamentin jäsenistä tai yhtä poliittista 

ryhmää; 

 b)  ’keskitason vähimmäismäärällä’ 

tarkoitetaan yhtä kymmenesosaa 

parlamentin jäsenistä tai yhtä poliittista 

ryhmää; 

 c)  ’korkealla vähimmäismäärällä’ 

tarkoitetaan yhtä viidesosaa parlamentin 

jäsenistä tai kahta poliittista ryhmää. 

 2.  Jäsenen allekirjoitus, jota 

sovellettavan vähimmäismäärän 

saavuttamisen toteaminen mahdollisesti 

edellyttää, voi olla joko käsinkirjoitettu tai 

sähköisessä muodossa parlamentin 

sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä 

tuotettu. Jäsen voi sovellettavien 

määräaikojen kuluessa peruuttaa 

allekirjoituksensa, mutta hän ei voi enää 

uusia sitä myöhemmin. 

 3.  Jos vähimmäismäärän 

saavuttaminen edellyttää poliittisen 

ryhmän tukea, ryhmä toimii 
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puheenjohtajansa välityksellä tai 

puheenjohtajan tähän tehtävään 

nimittämän henkilön välityksellä. 

 ------------------------- 

 Työjärjestyksen artiklat ja 168 a artiklassa 

vahvistettuja vähimmäismäärien uusia 

määritelmiä koskevat tarkistukset 

yhdenmukaistetaan horisontaalisesti. 

 A.  Seuraavassa luetelluissa 

artikloissa tai seuraavia artikloja 

koskevissa tarkistuksissa ilmaus 

”poliittinen ryhmä tai vähintään 

40 jäsentä”, olipa se missä tahansa 

taivutusmuodossa, korvataan ilmauksella 

”poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen 

vähimmäismäärän saavuttava määrä 

jäseniä”. Samalla on tehtävä tarvittavat 

kieliopilliset muutokset. 

 69 artiklan 1 kohta 

 81 artiklan 2 kohta 

105 artiklan 6 kohta 

 108 artiklan 2 kohta 

 123 artiklan 2 kohta 

 150 artiklan 2 kohta 

 150 artiklan 3 kohta 

 153 artiklan 1 kohta 

 169 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

 170 artiklan 4 kohdan 1 alakohta 

 176 artiklan 1 kohta 

 188 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

 188 artiklan 2 kohta 

 189 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

 190 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

 190 artiklan 4 kohta 

 226 artiklan 4 kohta 

 231 artiklan 4 kohta 

 15 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 
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 38 artiklan 2 kohta 

 38 a artiklan 1 kohta (uusi) 

 42 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi) 

 59 artiklan 1 kohta 

 59 artiklan 1 a kohdan 1 alakohta (uusi) 

 59 artiklan 1 b kohdan 4 alakohta (uusi) 

 59 artiklan 1 b kohdan 5 alakohta (uusi) 

 63 artiklan 4 kohta 

 67 a artiklan 1 kohta (uusi) 

 67 a artiklan 2 kohta (uusi) 

 67 a artiklan 4 kohta (uusi) 

 88 artiklan 2 kohta 

 105 artiklan 4 kohta 

 106 artiklan 4 c kohta (uusi) 

 108 artiklan 4 kohta 

 113 artiklan 4 a kohta (uusi) 

 118 artiklan 5 kohdan 1 alakohta 

 121 artiklan 3 kohta 

 122 artiklan 3 kohta 

 122 a artiklan 4 kohta (uusi) 

 128 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

 135 artiklan 1 kohta 

 135 artiklan 2 kohta 

 137 artiklan 2 kohdan 3 alakohta 

 138 artiklan 2 kohdan 3 alakohta 

 152 artiklan 1 kohta 

 154 artiklan 1 kohta 

 174 artiklan 5 kohta 

 174 artiklan 6 kohta 

 180 artiklan 1 kohta 

 187 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

 Liite XVI, 1 c kohta 

 Työjärjestyksen 88 artiklan 4 kohdassa ja 

113 artiklan 4 a kohdassa ilmaus 
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”vähintään 40 jäsentä”, olipa se missä 

tahansa taivutusmuodossa, korvataan 

ilmauksella ”poliittinen ryhmä tai 

vähintään alhaisen vähimmäismäärän 

saavuttava määrä jäseniä”. Samalla on 

tehtävä tarvittavat kieliopilliset muutokset. 

 B.  Työjärjestyksen 50 artiklan 

1 kohdassa ja 2 kohdan 1 alakohdassa 

ilmaus ”vähintään kymmenesosa 

valiokunnan jäsenistä”, olipa se missä 

tahansa taivutusmuodossa, korvataan 

ilmauksella ”poliittinen ryhmä tai 

valiokunnassa vähintään keskitason 

vähimmäismäärän saavuttava määrä 

jäseniä”. Samalla on tehtävä tarvittavat 

kieliopilliset muutokset. 

 Työjärjestyksen 73 a artiklan 2 kohdassa 

ja 150 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa 

ilmaus ”poliittiset ryhmät tai yksittäiset 

jäsenet, yhteenlaskettuina kymmenesosa 

parlamentin jäsenistä”, olipa se missä 

tahansa taivutusmuodossa, korvataan 

ilmauksella ”poliittinen ryhmä tai 

vähintään keskitason vähimmäismäärän 

saavuttava määrä jäseniä”. Samalla on 

tehtävä tarvittavat kieliopilliset muutokset. 

 Työjärjestyksen 210 a artiklan 4 kohdassa 

ilmaus ”kolme [...] valiokunnan jäsentä” 

korvataan ilmauksella ”poliittinen ryhmä 

tai valiokunnassa vähintään keskitason 

vähimmäismäärän saavuttava määrä 

jäseniä”. Samalla on tehtävä tarvittavat 

kieliopilliset muutokset. 

 C.  Työjärjestyksen 15 artiklan 

1 kohdassa ilmaus ”vähintään 

kaksikymmentä prosenttia parlamentin 

jäsenistä” korvataan ilmauksella ”kaksi 

poliittista ryhmää tai vähintään korkean 

vähimmäismäärän saavuttava määrä 

jäseniä”. Samalla on tehtävä tarvittavat 

kieliopilliset muutokset. 

 Työjärjestyksen 182 artiklan 2 kohdassa 

ja 180 a artiklan 2 kohdassa ilmaus 

”vähintään viidesosa parlamentin 

jäsenistä” korvataan ilmauksella ”kaksi 

poliittista ryhmää tai vähintään korkean 
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vähimmäismäärän saavuttava määrä 

jäseniä”. Samalla on tehtävä tarvittavat 

kieliopilliset muutokset. 

 Työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohdassa 

ilmaus ”poliittisen ryhmän tai 

40 jäsenen” korvataan ilmauksella 

”kahden poliittisen ryhmän tai vähintään 

korkean vähimmäismäärän saavuttavan 

määrän jäseniä”. Samalla on tehtävä 

tarvittavat kieliopilliset muutokset. 

 Työjärjestyksen 204 artiklan 2 kohdan 

1 alakohdassa ja 208 artiklan 2 kohdassa 

ilmaus ”vähintään kuudesosa 

valiokunnan jäsenistä” tai ”kuudesosa 

jäsenistä”, olipa se missä tahansa 

taivutusmuodossa, korvataan ilmauksella 

”kaksi poliittista ryhmää tai 

valiokunnassa vähintään korkean 

vähimmäismäärän saavuttava määrä 

jäseniä”. Samalla on tehtävä tarvittavat 

kieliopilliset muutokset. 

 Työjärjestyksen 208 artiklan 3 kohdassa 

ja 215 artiklan 7 kohdassa ilmaus 

”neljäsosa valiokunnan jäsenistä ” 

korvataan ilmauksella ”kaksi poliittista 

ryhmää tai valiokunnassa vähintään 

korkean vähimmäismäärän saavuttava 

määrä jäseniä”. Samalla on tehtävä 

tarvittavat kieliopilliset muutokset. 

 D.  Vähimmäismäärien 

horisontaalinen yhdenmukaistaminen ei 

vaikuta edellä lueteltujen artiklojen ja 

tarkistusten hyväksymiseen, hylkäämiseen 

eikä muuttamiseen muilta, 

vähimmäismääriin liittymättömiltä osin. 

Or. en 

 

 

 


