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7.12.2016 A8-0344/323 

Tarkistus  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

Rolandas Paksas 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 1 – 11 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 – organisaation tai yrityksen 

yhteistyöhaluton asenne, joka ilmenee 

esimerkiksi siten, että se kieltäytyy 

osallistumasta parlamentin valiokuntien 

julkisiin tai suljetuin ovin järjestämiin 

kuulemisiin tai se kieltäytyy antamasta 

tietoja tai se antaa virheellisiä tai 

harhaanjohtavia tietoja tällaisten 

kuulemisten aikana tai rekisteröityessään 

avoimuusrekisteriin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/324 

Tarkistus  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

Rolandas Paksas 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 2 – 15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit 

valitaan salaisessa äänestyksessä 182 

artiklan 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, 

heidän valintansa voidaan vahvistaa 

suosionosoituksin. 

Puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit 

valitaan nimenhuutoäänestyksessä 180 

artiklan 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, 

heidän valintansa voidaan vahvistaa 

suosionosoituksin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/325 

Tarkistus  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD-ryhmän puolesta 

Rolandas Paksas 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 2 – 15 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 Jäsenet voivat hoitaa puhemiehen 

tehtävää keskeytyksin tai keskeytyksettä 

enintään yhden toimikauden ajan 19 

artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/326 

Tarkistus  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

Rolandas Paksas 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin 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. Paikkajaossa 

noudatetaan d’Hondtin menetelmää 21 a 

artiklan 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. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/327 

Tarkistus  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

Rolandas Paksas 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 3 – 22 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

2. Puhemies avaa, keskeyttää ja 

päättää istunnot, päättää tarkistusten 

käsiteltäväksi ottamisesta, neuvostolle ja 

komissiolle osoitetuista kysymyksistä sekä 

mietintöjen yhdenmukaisuudesta 

työjärjestyksen kanssa, valvoo, että 

työjärjestystä noudatetaan, ylläpitää 

järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa 

keskustelut päättyneiksi, äänestyttää 

asioista ja julistaa äänestystulokset ja 

lähettää valiokuntiin niiden toimialaan 

kuuluvat ilmoitukset. 

2. Puhemies takaa jäsenten oikeudet 

ja erityisesti vähemmistöjen oikeudet, 

avaa, keskeyttää ja päättää istunnot, päättää 

tarkistusten käsiteltäväksi ottamisesta, 

neuvostolle ja komissiolle osoitetuista 

kysymyksistä sekä mietintöjen 

yhdenmukaisuudesta työjärjestyksen 

kanssa, valvoo, että työjärjestystä 

noudatetaan, ylläpitää järjestystä, myöntää 

puheenvuorot, julistaa keskustelut 

päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa 

äänestystulokset ja lähettää valiokuntiin 

niiden toimialaan kuuluvat ilmoitukset. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/328 

Tarkistus  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD-ryhmän puolesta 

Rolandas Paksas 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 3 – 24 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 a. Puhemiehistön kokoonpanossa 

noudatetaan d’Hondtin menetelmää 21 a 

artiklan mukaisesti. Kaikkiin 

puhemiehistön kokouksiin osallistuu 

ainakin yksi sitoutumaton jäsen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/329 

Tarkistus  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 4 – 32 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 6 a. Puhemies antaa ilmoituksen 

poliittisten ryhmien perustamisesta 

täysistunnossa. Tällaisella ilmoituksella 

on taannehtiva vaikutus, joka alkaa 

ajankohdasta, jona ryhmä ilmoitti 

perustamisestaan puhemiehelle tämän 

artiklan mukaisesti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/330 

Tarkistus  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 4 – 32 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 6 b. Kun poliittinen ryhmä puretaan, 

parlamentti varmistaa jäsenten oikeuksien 

toteutumisen ja ryhmän pätevästi 

hyväksymien velvoitteiden täyttämisen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/331 

Tarkistus  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 4 – 34 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

1. Yksittäiset jäsenet voivat 

muodostaa laajennettuja työryhmiä tai 

muita epävirallisia jäsenten ryhmittymiä, 

joissa eri poliittisten ryhmien ja 

valiokuntien edustajat voivat epävirallisesti 

vaihtaa näkemyksiä erityisistä 

kysymyksistä ja jotka edistävät jäsenten ja 

kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä. 

1. Yksittäiset jäsenet voivat 

muodostaa laajennettuja työryhmiä, joissa 

eri poliittisten ryhmien ja valiokuntien 

edustajat voivat epävirallisesti vaihtaa 

näkemyksiä erityisistä kysymyksistä ja 

jotka edistävät jäsenten ja 

kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/332 

Tarkistus  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

Rolandas Paksas 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 4 – 34 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Tällaiset ryhmittymät eivät saa harjoittaa 

toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa 

sekaannusta suhteessa parlamentin tai sen 

elinten viralliseen toimintaan. Poliittiset 

ryhmät voivat edistää niiden toimintaa 

tarjoamalla logistista tukea edellyttäen, että 

tällaisten ryhmittymien perustamista 

koskevissa puhemiehistön antamissa 

säännöissä asetettuja ehtoja noudatetaan. 

Tällaisten ryhmittymien on oltava täysin 

avoimia, eivätkä ne saa harjoittaa 

toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa 

sekaannusta suhteessa parlamentin tai sen 

elinten viralliseen toimintaan. Poliittiset 

ryhmät voivat edistää niiden toimintaa 

tarjoamalla logistista tukea edellyttäen, että 

tällaisten ryhmittymien perustamista 

koskevissa puhemiehistön antamissa 

säännöissä asetettuja ehtoja noudatetaan. 

Or. en 

 


