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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2018/0136(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 17. elokuuta 2018 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2020)0000),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan2 komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0324),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
7 kohdan,

– ottaa huomioon asiasta vastaavien valiokuntien työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen 
toiseen käsittelyyn (A9-0000/2020),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission yhteisen lausuman;

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

1 EUVL C 291, 17.8.2018, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.
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6. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt 
on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen ja siihen liittyvät neuvoston, 
komission ja parlamentin lausumat yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat harkitsevansa tämän asetuksen sisällön 
sisällyttämistä 18 päivänä heinäkuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EU, Euratom) 2018/1046 ('varainhoitoasetus') sen seuraavan uudelleentarkastelun 
yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission aloiteoikeutta.

Komission lausuma

Komissio suostuu harkitsemaan aiheellisten ehdotusten liittämistä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettavaan kertomukseen tämän asetuksen soveltamisesta.
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LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa otetaan huomioon parlamentin ja neuvoston 
toimielinten välisissä neuvotteluissa toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa aikaan saama 
sopimus, jonka lingvistijuristit ovat tarkastaneet. Budjettivaliokunta (BUDG) ja talousarvion 
valvontavaliokunta (CONT) vahvistivat jo äänestyksessään 12. marraskuuta 2020 toimielinten 
välisten neuvottelujen tuloksen, joten esittelijöinä ehdotamme, että mainitut valiokunnat 
suosittelisivat täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan vahvistamista 
muuttamatta sitä.


