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TARKISTUKSET 1-7

Mietintöluonnos (PE 355.690v02-00)
Jo Leinen
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisen puitesopimuksen tarkistaminen
(2005/...(ACI))

Päätösehdotus

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 1
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että poliittiseen sopimukseen johtaneiden neuvottelujen edistymiseksi on 
välttämätöntä, että neuvotteluihin määrätyillä henkilöillä on toimivaltaisen 
valiokunnan tai toimivaltaisten valiokuntien myöntämät poliittiset toimivaltuudet ja 
että tämä tai nämä ovat tietoisia neuvottelujen kulusta, ellei toimivaltainen 
valiokunta tai elleivät toimivaltaiset valiokunnat itse valitse 
neuvotteluvaltuuskuntaa ja tätä kautta johda neuvotteluja, sillä muutoin 
toimivaltaisen valiokunnan tai toimivaltaisten valiokuntien toteuttaman tarkistuksen 
mielekkyys olisi kyseenalainen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 2
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. katsoo, että toimielinten välisillä sopimuksilla ja puitesopimuksilla on huomattavia 
vaikutuksia Euroopan unionin perustuslaista tehdyn sopimuksen kehitykseen ja että 
avoimuudesta ja asiakirjojen saatavuudesta johtuvien syiden vuoksi olisi 
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välttämätöntä yhdistää kaikki tällaiset sopimukset ja liittää ne voimassa oleviin 
perussopimuksiin,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 3
-1 kohta (uusi)

-1. hylkää puitesopimuksen siihen asti, kunnes jokaisella Euroopan parlamentin 
jäsenellä on oikeus saada komissiolta kaikki lainsäädäntömenettelyn aikana 
neuvostolle lähetetyt asiakirjat sekä komission 3000 salaiseen työryhmään 
kuuluvien asiantuntijoiden ja osallistujien nimet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 4
3 kohta

3. kehottaa komissiota tarkastelemaan (poistetaan)11. joulukuuta 2002 esittämänsä 
ehdotuksen pohjalta parlamentin poliittisia näkemyksiä, joita se tuo esille 
komiteamenettelyn yhteydessä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 5
4 kohta

4. pitää tärkeänä, että parlamentin jäsenten (poistetaan) osallistuessa kansainvälisiin 
konferensseihin ja muihin (poistetaan) neuvotteluihin nämä voivat olla läsnä unionin 
sisäisissä koordinaatiokokouksissa, jolloin parlamentti luonnollisesti sitoutuu 
noudattamaan kokouksille luontaisia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, ja pyytää 
komissiota tästä syystä tukemaan parlamentin neuvostolle esittämiä toivomuksia;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 6
4 kohta

4. kehottaa komissiota ponnistelemaan sen puolesta, että neuvosto hyväksyy Euroopan 
parlamentin valtuuskuntien jäsenten osallistumisen kansainvälisten konferenssien 
yhteydessä pidettäviin unionin sisäisiin koordinaatiokokouksiin, jolloin 
luonnollisesti noudatetaan kokouksille luontaisia luottamuksellisuutta koskevia 
sääntöjä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès ja Jan Andersson

Tarkistus 7
4 a kohta (uusi)

4 a. vaatii komissiota varmistamaan esitellessään talouselämää ja työllisyyttä käsittelevät 
integroidut suuntaviivat tammikuun alussa, että Euroopan parlamentin 
kuulemiselle jää riittävästi aikaa ennen maaliskuussa pidettävää kevään 
huippukokousta;

Or. en
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