
AM\1220743FI.docx PE661.529v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.12.2020 A9-0194/6

Tarkistus 6
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Gabriele Bischoff
Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa
(2020/2098(REG))

Euroopan parlamentin työjärjestys
Työjärjestyksen 237 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Työjärjestyksen 237 a artikla
Poikkeustoimenpiteet

1. Tätä artiklaa sovelletaan 
tilanteisiin, joissa parlamentin tehtävien 
hoitaminen ja oikeuksien käyttäminen 
perussopimusten mukaisesti vaikeutuvat 
sellaisten poikkeuksellisten ja ennalta 
arvaamattomien olosuhteiden vuoksi, 
joihin se ei voi vaikuttaa, ja joissa 
tilapäinen poikkeaminen muualla tässä 
työjärjestyksessä vahvistetuista 
parlamentin tavanomaisista menettelyistä 
on tarpeen, jotta voidaan hyväksyä 
poikkeustoimenpiteitä, joiden avulla 
parlamentti voi jatkaa kyseisten tehtävien 
hoitamista ja kyseisten oikeuksien 
käyttämistä.
Tällaisten poikkeusolojen katsotaan 
vallitsevan, jos puhemies katsoo 
parlamentin yksiköiden tarvittaessa 
vahvistaman luotettavan näytön 
perusteella, että parlamentin on 
mahdotonta tai vaarallista 
turvallisuussyistä tai siksi, että teknisiä 
välineitä ei ole käytettävissä, kokoontua 
muualla tässä työjärjestyksessä 
vahvistettuja tavanomaisia menettelyjä 
noudattaen ja hyväksytyn kalenterin 
mukaisesti.
2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisten 
edellytysten täyttyessä puhemies voi 
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puheenjohtajakokouksen hyväksynnällä 
päättää soveltaa yhtä tai useampaa 
3 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä.
Jos puheenjohtajakokous ei voi 
pakottavista kiireellisyyssyistä kokoontua 
kasvotusten tai virtuaalisesti, puhemies 
voi päättää soveltaa yhtä tai useampaa 
3 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. 
Tällainen päätös raukeaa viiden päivän 
kuluttua sen antamisesta, ellei 
puheenjohtajakokous hyväksy sitä 
kyseisessä ajassa.
Puheenjohtajakokouksen hyväksymän 
puhemiehen päätöksen jälkeen kyseisellä 
päätöksellä hyväksytyt toimenpiteet 
otetaan ensimmäisen täysistunnon 
esityslistalle sen jälkeen kun puhemies on 
antanut päätöksen. Jos toimenpide ei saa 
annettujen äänten enemmistöä, se 
raukeaa äänestystuloksen julistamisen 
jälkeen.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä voidaan määrätä kaikista 
1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusolojen 
edellyttämistä tarkoituksenmukaisista 
toimenpiteistä ja erityisesti seuraavista 
toimenpiteistä:
a) suunnitellun istuntojakson, istunnon 
tai valiokunnan kokouksen lykkääminen 
myöhempään ajankohtaan ja/tai 
parlamenttien välisistä suhteista 
vastaavien valtuuskuntien ja muiden 
elinten kokousten peruuttaminen tai 
rajoittaminen;
b) istuntojakson, istunnon tai 
valiokunnan kokouksen siirtäminen 
parlamentin kotipaikasta johonkin sen 
toimipaikoista tai johonkin muuhun 
paikkaan tai jostakin sen toimipaikasta 
parlamentin kotipaikkaan, johonkin 
parlamentin muista toimipaikoista tai 
johonkin muuhun paikkaan;
c) istuntojakson tai istunnon pitäminen 
parlamentin tiloissa kokonaan tai osittain 
erillisissä kokoushuoneissa, jotka 
mahdollistavat lähikontaktien 
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asianmukaisen välttämisen;
d) istuntojakson, istunnon tai parlamentin 
elinten kokouksen järjestäminen 
237 c artiklassa määrätyn 
etäosallistumisjärjestelyn mukaisesti;
e) siinä tapauksessa, että 209 artiklan 
7 kohdassa määrätty tilapäinen korvaava 
mekanismi ei tarjoa riittäviä ratkaisuja 
käsiteltävänä oleviin poikkeusoloihin, 
jäsenten tilapäinen korvaaminen 
poliittisten ryhmien toimesta 
valiokunnassa, ellei asianomainen jäsen 
vastusta tällaista toimenpidettä;
4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen on oltava ajallisesti rajoitettu, 
ja se on perusteltava. Se tulee voimaan, 
kun se julkaistaan parlamentin 
verkkosivustolla tai, jos olosuhteet estävät 
tällaisen julkaisemisen, kun se 
julkistetaan parhailla käytettävissä 
olevilla vaihtoehtoisilla välineillä.
Päätöksestä ilmoitetaan viipymättä myös 
henkilökohtaisesti kaikille jäsenille.
Puhemies voi uusia päätöksen 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen yhden 
tai useamman kerran rajoitetuksi ajaksi. 
Uusimispäätös on perusteltava.
Puhemies peruuttaa tämän artiklan 
mukaisesti annetun päätöksen heti, kun 
sen antamiseen johtaneet 1 kohdassa 
tarkoitetut poikkeusolot ovat lakanneet.
5. Tätä artiklaa sovelletaan 
ainoastaan viimeisenä keinona, ja sen 
perusteella valitaan ja sovelletaan 
ainoastaan käsiteltävänä olevien 
poikkeusolojen kannalta ehdottoman 
välttämättömiä toimenpiteitä.
Tätä artiklaa sovellettaessa otetaan 
asianmukaisesti huomioon erityisesti 
edustuksellisen demokratian periaate, 
jäsenten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, jäsenten oikeus hoitaa 
edustajantointaan ilman, että heille 
aiheutuu haittaa, mukaan lukien heidän 
167 artiklan mukainen oikeutensa ja 
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heidän oikeutensa äänestää vapaasti, 
henkilökohtaisesti ja kukin erikseen, sekä 
perussopimusten liitteenä oleva pöytäkirja 
N:o 6 Euroopan unionin toimielinten ja 
tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen 
kotipaikan sijainnista.

Or. en
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Tarkistus 7
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0194/2020
Gabriele Bischoff
Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa
(2020/2098(REG))

Euroopan parlamentin työjärjestys
Työjärjestyksen 237 c artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Työjärjestyksen 237 c artikla
Etäosallistumisjärjestely

1. Jos puhemies päättää 
237 a artiklan 3 kohdan d alakohdan 
mukaisesti soveltaa 
etäosallistumisjärjestelyä, parlamentti voi 
työskennellä etäyhteydellä muun muassa 
sallimalla kaikkien jäsenten käyttää 
tiettyjä parlamentaarisia oikeuksiaan 
sähköisesti.
Jos puhemies päättää 237 b artiklan 
mukaisesti, että 
etäosallistumisjärjestelyssä on käytettävä 
valittuja teknisiä välineitä, tätä artiklaa 
sovelletaan vain siinä määrin kuin se on 
tarpeen ja ainoastaan asianomaisiin 
jäseniin.
2. Etäosallistumisjärjestelyllä 
varmistetaan, että
– jäsenet voivat hoitaa edustajantointaan, 
mukaan lukien erityisesti heidän 
oikeutensa puhua täysistunnossa ja 
valiokunnissa, äänestää ja jättää tekstejä 
käsiteltäväksi ilman, että heille aiheutuu 
haittaa
– jäsenet antavat äänensä kukin erikseen 
ja henkilökohtaisesti
– kaikki äänestykset toimitetaan 
nimenhuudon mukaan lukuun ottamatta 
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äänestyksiä, joiden osalta 
työjärjestyksessä nimenomaan määrätään 
salaisesta äänestyksestä
– etä-äänestysjärjestelmä antaa jäsenille 
mahdollisuuden äänestää tavallisissa 
äänestyksissä, äänestyksissä 
nimenhuudon mukaan ja salaisissa 
äänestyksissä ja tarkistaa, että heidän 
äänensä lasketaan annetuiksi
– kaikkiin jäseniin sovelletaan 
yhdenmukaista äänestysjärjestelmää 
riippumatta siitä, ovatko he läsnä 
parlamentin tiloissa vai eivät
– 167 artiklaa sovelletaan 
mahdollisimman laajasti
– jäsenille ja heidän henkilöstölleen 
tarjottavat tietotekniikkaratkaisut ovat 
teknologianeutraaleja
– jäsenet osallistuvat parlamentin 
keskusteluihin ja äänestyksiin käyttäen 
turvallisia sähköisiä välineitä, joita 
parlamentin yksiköt hallinnoivat ja 
valvovat suoraan ja sisäisesti.
3. Tehdessään 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen puhemies määrää, 
sovelletaanko järjestelyä jäsenten 
oikeuksien käyttämiseen ainoastaan 
täysistunnossa vai myös jäsenten 
oikeuksien käyttämiseen parlamentin 
valiokunnissa ja/tai muissa elimissä.
Puhemies myös määrää päätöksessään, 
miten oikeuksia ja käytäntöjä, joita ei 
voida käyttää ja soveltaa asianmukaisesti 
ilman jäsenten fyysistä läsnäoloa, 
mukautetaan järjestelyn ajaksi.
Näitä oikeuksia ja käytäntöjä ovat muun 
muassa
– istuntoon tai kokoukseen osallistumisen 
laskentatapa
– edellytykset, joiden mukaisesti 
päätösvaltaisuuden tarkistamista koskeva 
pyyntö esitetään
– tekstien jättäminen käsiteltäväksi
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– kohta kohdalta -äänestystä ja erillistä 
äänestystä koskevat pyynnöt
– puheajan jakaminen
– keskustelujen suunnittelu
– suullisten tarkistusten esittely ja niiden 
vastustaminen
– äänestysjärjestys
– esityslistan hyväksymisen ja menettelyä 
koskevien esitysten määräajat.
4. Päätösvaltaisuutta ja äänestämistä 
täysistunnossa koskevien työjärjestyksen 
määräysten soveltamista varten 
etäyhteydellä osallistuvien jäsenten 
katsotaan olevan fyysisesti läsnä 
istuntosalissa.
Poiketen siitä, mitä 171 artiklan 
11 kohdassa määrätään, jäsenet, jotka 
eivät ole osallistuneet keskusteluun, voivat 
enintään kerran istunnon aikana jättää 
kirjallisen lausuman, joka liitetään 
sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.
Puhemies määrää tarvittaessa, miten 
jäsenet voivat käyttää istuntosalia 
etäosallistumisjärjestelyn soveltamisen 
aikana, ja erityisesti fyysisesti läsnä 
olevien jäsenten enimmäismäärän.
5. Jos puhemies päättää 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
soveltaa etäosallistumisjärjestelyä 
valiokuntiin tai muihin elimiin, 
sovelletaan 4 kohdan ensimmäistä 
alakohtaa soveltuvin osin.
6. Puhemiehistö hyväksyy tämän 
artiklan mukaisesti käytettävien 
sähköisten välineiden toimintaa ja 
turvallisuutta koskevat toimenpiteet 
2 kohdassa määrättyjen vaatimusten ja 
normien mukaisesti.

Or. en


