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7.12.2016 A8-0344/343 

Tarkistus  343 

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 – 167 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Asianomainen jäsen voi kahden viikon 

kuluessa puhemiehen määräämän 

seuraamuksen tiedoksisaannista hakea 

siihen muutosta puhemiehistölle osoitetulla 

oikaisuvaatimuksella, joka keskeyttää 

seuraamuksen täytäntöönpanon. 

Puhemiehistö voi neljän viikon kuluessa 

oikaisuvaatimuksen tekemisestä peruuttaa 

tai vahvistaa määrätyn seuraamuksen tai 

lieventää sitä, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta asianomaisen jäsenen oikeutta 

turvautua ulkoisiin oikeussuojakeinoihin. 

Jos puhemiehistö ei tee päätöstä 

määräajassa, seuraamus raukeaa. 

Asianomainen jäsen voi kahden viikon 

kuluessa puhemiehen määräämän 

seuraamuksen tiedoksisaannista hakea 

siihen muutosta puhemiehistölle osoitetulla 

oikaisuvaatimuksella, joka keskeyttää 

seuraamuksen täytäntöönpanon. 

Puhemiehistö voi neljän viikon kuluessa 

oikaisuvaatimuksen tekemisestä peruuttaa 

tai vahvistaa määrätyn seuraamuksen tai 

lieventää sitä, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta asianomaisen jäsenen oikeutta 

turvautua ulkoisiin oikeussuojakeinoihin. 

Jos puhemiehistö ei tee päätöstä 

määräajassa, seuraamus raukeaa ja syy 

päätöksen tekemättä jättämiselle 

julkistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/344 

Tarkistus  344 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 5 – 168 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – tulkinta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Äänestystulosta todettaessa on 2 kohdan 

mukaisesti laskettava mukaan kaikki 

istuntosalissa läsnä olevat ja 4 kohdan 

mukaisesti kaikki päätösvaltaisuuden 

toteamista pyytäneet jäsenet. 

Koneäänestysjärjestelmää ei voida käyttää 

tähän tarkoitukseen. Istuntosalin ovia ei 

saa sulkea. 

Äänestystulosta todettaessa on 2 kohdan 

mukaisesti laskettava mukaan kaikki 

istuntosalissa läsnä olevat ja 4 kohdan 

mukaisesti kaikki päätösvaltaisuuden 

toteamista pyytäneet jäsenet. Istuntosalin 

ovia ei saa sulkea. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Tarkistus  345 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 5 – 173 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Valiokunta voi suositella, että kaikista tai 

useista tarkistuksista äänestetään yhtenä 

ryhmänä ja että ne joko hyväksytään, 

hylätään tai mitätöidään. 

Valiokunta voi 

nimenhuutoäänestyksen perusteella 

suositella, että kaikista tai useista 

tarkistuksista äänestetään yhtenä ryhmänä 

ja että ne joko hyväksytään, hylätään tai 

mitätöidään. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/346 

Tarkistus  346 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 5 – 178 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

1. Parlamentissa äänestetään yleensä 

kättä nostamalla. 

1. Parlamentissa äänestetään yleensä 

nimenhuudon mukaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/347 

Tarkistus  347 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 5 – 178 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

2. Jos puhemies katsoo, että 

äänestyksen tulos on epäselvä, asiasta 

äänestetään uudelleen koneäänestyksenä, 

tai jos kyseinen järjestelmä on 

epäkunnossa, seisomaan nousten. 

2. Jos puhemies katsoo, että kättä 

nostamalla toimitetun äänestyksen tulos 

on epäselvä, asiasta äänestetään uudelleen 

koneäänestyksenä, tai jos kyseinen 

järjestelmä on epäkunnossa, seisomaan 

nousten. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/348 

Tarkistus  348 

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 5 – 179 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Kun parlamentti tekee päätöksen 

mietinnön pohjalta, toimitetaan yksi 

äänestys ja/tai lopullinen äänestys 
nimenhuutoäänestyksenä 180 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. Tarkistuksista 

toimitetaan nimenhuutoäänestys ainoastaan 

työjärjestyksen 180 artiklan mukaisesti 

tehdyn pyynnön perusteella. 

Parlamentti toimittaa kertaäänestyksen 

ja/tai lopullisen äänestyksen 
nimenhuutoäänestyksenä 180 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. Tarkistuksista 

toimitetaan nimenhuutoäänestys ainoastaan 

työjärjestyksen 180 artiklan mukaisesti 

tehdyn pyynnön perusteella. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/349 

Tarkistus  349 

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 5 – 180 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Työjärjestyksen 118 artiklan 5 kohdan ja 

119 artiklan 5 kohdan ja 179 artiklan 

mukaisten tapausten lisäksi äänestys 

toimitetaan nimenhuudon mukaan, kun 

poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 

pyytää sitä kirjallisesti äänestystä 

edeltävänä iltana, jollei puhemies aseta 

muuta määräaikaa. 

Työjärjestyksen 117 artiklan 2 kohdan, 

118 artiklan 5 kohdan ja 119 artiklan 

5 kohdan ja 179 artiklan mukaisten 

tapausten lisäksi äänestys toimitetaan 

nimenhuudon mukaan, kun poliittinen 

ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyytää sitä 

kirjallisesti äänestystä edeltävänä iltana, 

jollei puhemies aseta muuta määräaikaa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/350 

Tarkistus  350 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 5 – 182 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

Nimityksiä koskevat äänestykset 

toimitetaan salaisena äänestyksenä, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

15 artiklan 1 kohdan, 199 artiklan 

1 kohdan ja 204 artiklan 2 kohdan toisen 

alakohdan soveltamista. 

Komission puheenjohtajan valintaa 

lukuun ottamatta nimityksiä koskevat 

äänestykset toimitetaan salaisena 

äänestyksenä, jos parlamentin jäsenten 

enemmistö on esittänyt nimitystä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan 

1 kohdan, 199 artiklan 1 kohdan ja 204 

artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 

soveltamista. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/351 

Tarkistus  351 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen 

2016/2114(REG) 

 

Euroopan parlamentin työjärjestys 

Luku 5 – 182 artikla – 3 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

3. Salaista äänestystä koskeva pyyntö 

on etusijalla nimenhuutoäänestystä 

koskevaan pyyntöön nähden. 

3. Salaista äänestystä koskeva pyyntö 

on etusijalla nimenhuutoäänestystä 

koskevaan pyyntöön nähden, paitsi kun 

kyseessä on komission puheenjohtajan 

valinta. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0344/352 

Tarkistus  352 

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 1 – 201 artikla – 5 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

5. Valiokunta voi parlamentin 

puhemiehistön suostumuksella antaa 

yhdelle tai useammalle jäsenistään 
tutkimus- tai tiedonhankintatehtävän. 

5. Valiokunta voi parlamentin 

puhemiehistön suostumuksella antaa 

jäsenille, jotka on valittu parlamentin 

ryhmien kokoonpanoa kunnioittaen, 
tutkimus- tai tiedonhankintatehtävän. 

Or. en 

 


