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Euroopan parlamentin työjärjestys

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 15
Yleinen tarkistus, joka koskee esittelijän mietintöluonnokseen esittämien tarkistusten 

poistamista

Poistetaan mietintöluonnokseen esitetyt tarkistukset 3, 4, 5, 6 ja 12

Or. en

Perustelu

Tällä yleistarkistuksella korostetaan työjärjestyksen selkeää asemaa jäsenten käyttäytymistä 
ja langetettavia seuraamuksia koskevien sääntöjen määrittelyssä. Jos kuitenkin katsotaan 
tarvittavan erityisiä menettelysääntöjä, niiden hyväksymisestä vastaa parlamentin asiasta 
vastaava valiokunta tavanomaista menettelyä noudattaen. Siksi on syytä poistaa 
puhemiehistön esittämä ehdotus jäseniä koskeviksi menettelysäännöiksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 16
9 artiklan -1 kohta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

-1. Jäsenet ovat tehtäviään hoitaessaan 
velvollisia noudattamaan nuhteettomuuden 
ja hyvän tahdon periaatteita, jotka ovat 
erottamaton osa parlamentin arvokkuutta.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 17
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

1. Parlamentti voi määrätä jäsenilleen 
menettelysäännöt. Säännöistä päätetään 
202 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ne 
otetaan tämän työjärjestyksen liitteeksi.

1. Parlamentti voi määrätä jäsenilleen 
menettelysäännöt. Säännöistä päätetään 
202 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 18
9 a artikla (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

9 a artikla
Järjestyksenpito istuntosalissa

1. Puhemies kehottaa istunnon aikana 
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häiriötä aiheuttavaa jäsentä palaamaan 
järjestykseen.
2. Jos rikkomus toistuu, puhemies kehottaa 
uudelleen jäsentä palaamaan järjestykseen, 
ja asia merkitään istuntopöytäkirjaan.

Or. pt

(Tarkistus sisältää työjärjestyksen nykyisen 146 artiklan 1 ja 2 kohdan; kyseisen artiklan 
3 kohta on poistettu.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 19
9 b artikla (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

9 b artikla
Istuntosalista poistaminen ja taloudelliset 

seuraamukset
1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos 
parlamentin toimintaa häiritään ehdottaa 
parlamentille joko välittömästi tai 
viimeistään seuraavalla istuntojaksolla 
varoituksen antamista, johon ilman eri 
toimenpiteitä liittyy istuntosalista 
poistaminen välittömästi sekä kahdesta 
viiteen päivään kestävä istunnoista 
pidättäminen.
Jäsenellä on oikeus tulla puhemiehen 
kuulemaksi ennen päätöksen tekemistä.
2. Päätöksestä voi valittaa parlamentille, 
joka päättää asiasta seuraavan 
istuntojakson aikana. Äänestys toimitetaan 
salaisena äänestyksenä ilman keskustelua.
3. Työjärjestyksen 149 artiklan 3 kohdan ja 
160 artiklan 1 kohdan mukaiset pyynnöt 
eivät ole sallittuja.
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Or. pt

(Tarkistus vastaa osittain työjärjestyksen nykyisen 147 artiklan sanamuotoa.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 20
9 c artikla (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

9 c artikla

Häiriöt

Jos parlamentissa esiintyvä häiriö uhkaa 
olla haitaksi parlamentin työskentelylle, 
puhemies päättää istunnon tai keskeyttää 
sen määräajaksi järjestyksen 
palauttamiseksi. Jos puhemies ei saa 
itseään kuulluksi, hän poistuu puhemiehen 
paikalta, jolloin istunto keskeytyy. 
Puhemies kutsuu istunnon uudelleen 
koolle.

Or. pt

(Tarkistuksen sanamuoto vastaa työjärjestyksen nykyisen 148 artiklan sanamuotoa.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 21
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

1 a. Jäsenet ovat velvollisia käyttäytymään
tavalla, joka ilmentää keskinäistä 
kunnioitusta, perustuu eurooppalaisiin 
arvoihin, kunnioittaa parlamentin 
arvokkuutta eikä haittaa parlamentin 
toiminnan sujuvuutta.

Or. de

Perustelu

Uudessa kohdassa vahvistetaan jäsenten käyttäytymistä ohjaavat periaatteet. Erityisesti on 
huolehdittava parlamentin toimintakyvyn säilymisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 22
22 artiklan 3 kohta, tulkinta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Käsitteeseen "istunnon toimittaminen" 
sisältyy jäsenten käyttäytyminen 
istuntosalissa.

Or. en

Perustelu

Työjärjestyksessä säädetään jo puhemiehistön roolista istuntojen toimittamista koskevissa 
asioissa. On syytä selventää, että tähän sisältyy jäsenten käyttäytyminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 23
96 artiklan 3 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3. Parlamentin valiokuntien kokoukset ovat 
pääsääntöisesti julkisia. Valiokunnat voivat 
kuitenkin viimeistään hyväksyessään 
kokouksen esityslistan päättää jakaa siinä 
olevat kohdat julkisesti ja suljetuin ovin 
käsiteltäviin kohtiin. Jos kokous pidetään 
suljetuin ovin, valiokunta voi kuitenkin 
saattaa asiakirjat ja pöytäkirjat julkisesti 
saataville, jollei Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1 - 4 alakohdassa toisin säädetä.

3. Parlamentin valiokuntien kokoukset ovat 
pääsääntöisesti julkisia. Valiokunnat voivat 
kuitenkin viimeistään hyväksyessään 
kokouksen esityslistan päättää jakaa siinä 
olevat kohdat julkisesti ja suljetuin ovin 
käsiteltäviin kohtiin. Jos kokous pidetään 
suljetuin ovin, valiokunta voi kuitenkin 
saattaa asiakirjat ja pöytäkirjat julkisesti 
saataville, jollei Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1 - 4 alakohdassa toisin säädetä.
Tapauksissa, joissa rikotaan 
luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, 
sovelletaan 147 artiklan säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Työjärjestyksen 96 artiklan 3 kohdassa on kyse asiakirjojen saattamisesta julkisesti 
saataville. Jos rikotaan luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, voidaan määrätä 
147 artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 24
146 artikla

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Järjestyksenpito istuntosalissa Poistetaan.
1. Puhemies kehottaa istunnon aikana 
häiriötä aiheuttavaa jäsentä palaamaan
järjestykseen.
2. Jos rikkomus toistuu, puhemies kehottaa 
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uudelleen jäsentä palaamaan järjestykseen, 
ja asia merkitään istuntopöytäkirjaan.
3. Jos rikkomus yhä toistuu, puhemies voi 
poistaa jäsenen istuntosalista istunnon 
loppuajaksi. Pääsihteeri huolehtii 
parlamentin vahtimestareiden ja 
tarvittaessa turvallisuudesta vastaavan 
henkilökunnan avustuksella, että tähän 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhdytään välittömästi.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 25
146 artiklan otsikko ja 1 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Järjestyksenpito istuntosalissa Välittömät toimenpiteet
1. Puhemies kehottaa istunnon aikana 
häiriötä aiheuttavaa jäsentä palaamaan 
järjestykseen.

1. Puhemies kehottaa jäsentä, joka ei 
noudata 9 artiklan mukaisia 
menettelysääntöjä, palaamaan järjestykseen.

Or. en

Perustelu

Tällä yleistarkistuksella korostetaan työjärjestyksen selkeää asemaa jäsenten käyttäytymistä 
ja langetettavia seuraamuksia koskevien sääntöjen määrittelyssä. Jos kuitenkin katsotaan 
tarvittavan erityisiä menettelysääntöjä, niiden hyväksymisestä vastaa parlamentin asiasta 
vastaava valiokunta tavanomaista menettelyä noudattaen. Siksi on syytä poistaa 
puhemiehistön esittämä ehdotus jäseniä koskeviksi menettelysäännöiksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 26
146 artiklan 1 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

1. Puhemies kehottaa istunnon aikana 
häiriötä aiheuttavaa jäsentä palaamaan 
järjestykseen.

1. Puhemies on velvollinen huolehtimaan 
istuntojen asianmukaisesta kulusta. Hän
kehottaa istunnon aikana häiriötä aiheuttavaa 
jäsentä palaamaan järjestykseen.

Or. de

Perustelu

Puhemiehen tehtävänä on varmistaa istuntojen asianmukainen kulku.

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 27
146 artiklan 3 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3. Jos rikkomus yhä toistuu, puhemies voi 
poistaa jäsenen istuntosalista istunnon 
loppuajaksi. Pääsihteeri huolehtii 
parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa 
turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan 
avustuksella, että tähän 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhdytään välittömästi.

3. Jos rikkomus yhä toistuu, puhemies voi 
kieltää jäsentä käyttämästä puheenvuoroa 
tai poistaa jäsenen istuntosalista istunnon 
loppuajaksi. Pääsihteeri huolehtii 
parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa 
turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan 
avustuksella, että tähän 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhdytään välittömästi.

Or. de

Perustelu

Puheenvuoron käytön kieltäminen on istuntosalista poistamista lievempi väline, jolla 
puhemies voi palauttaa järjestyksen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 28
146 artiklan 3 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3. Jos rikkomus yhä toistuu, puhemies voi 
poistaa jäsenen istuntosalista istunnon 
loppuajaksi. Pääsihteeri huolehtii 
parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa 
turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan 
avustuksella, että tähän 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhdytään välittömästi.

3. Jos häiriö on jatkuvaa tai rikkomus yhä 
toistuu, puhemies voi poistaa jäsenen 
istuntosalista istunnon loppuajaksi. 
Pääsihteeri huolehtii parlamentin 
vahtimestareiden ja tarvittaessa 
turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan 
avustuksella, että tähän 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhdytään välittömästi.

Or. de

Perustelu

Kun rikkomuksen yhä toistuessa on mahdollisuus salista poistamiseen, tällainen mahdollisuus 
olisi oltava myös silloin, kun jäsen ei toista rikkomusta, vaan jatkaa häiritsemistä, jonka 
vuoksi häntä on jo kehotettu palaamaan järjestykseen.

Viimeistä keinoa eli salista poistamista ei saa kuitenkaan toteuttaa ennen kuin on annettu 
kehotus palata järjestykseen. Myös juhlallisissa istunnoissa on aina ennen salista poistamista 
annettava kehotus palata järjestykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 29
146 artiklan 3 a kohta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3 a. Jos rikkomus on erityisen räikeä, 
puhemies voi poistaa jäsenen istuntosalista 
myös ilman kehotusta palata järjestykseen.

Or. de
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Perustelu

Puhemies voi erityisen vakavissa tapauksissa antaa salistapoistamismääräyksen myös ilman 
kehotusta palata järjestykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 30
146 artiklan 3 b kohta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3 b. Edellä 1–3 a kohdassa luetellut 
valtuudet kuuluvat vastaavasti henkilöille, 
jotka johtavat puhetta valiokuntien ja 
valtuuskuntien kokouksissa.

Or. de

Perustelu

Myös muissa kokouksissa on puhetta johtavalla henkilöllä oltava järjestyksenpitovaltuudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 31
146 artiklan 3 c kohta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3 c. Muut parlamentissa oleskevat henkilöt 
kuuluvat puhemiehen ja tämän edustajien 
järjestyksenpitovaltaan.

Or. de

Perustelu

Muut henkilöt kuuluvat puhemiehen järjestyksenpitovaltaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 32
147 artikla

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Jäsenten poistaminen istuntosalista Poistetaan.
1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos 
parlamentin toimintaa häiritään ehdottaa 
parlamentille joko välittömästi tai 
viimeistään seuraavalla istuntojaksolla 
varoituksen antamista, johon ilman eri 
toimenpiteitä liittyy istuntosalista 
poistaminen välittömästi sekä kahdesta 
viiteen päivään kestävä istunnoista 
pidättäminen.
2. Parlamentti päättää kyseiseen 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhtymisestä puhemiehen päättämänä 
ajankohtana, joka voi olla istunto, jonka 
aikana järjestystä on häiritty, tai jos 
parlamentin toimintaa on häiritty 
istuntosalin ulkopuolella, ajankohta, 
jolloin asiasta on ilmoitettu puhemiehelle, 
tai joka tapauksessa viimeistään seuraava 
istuntojakso. Asianomaisella jäsenellä on 
oikeus tulla kuulluksi parlamentissa ennen 
äänestystä. Hänellä on enintään viisi 
minuuttia puheaikaa.
3. Esitetystä järjestyksenpidollisesta 
toimenpiteestä toimitetaan koneäänestys 
ilman keskustelua. Työjärjestyksen 
149 artiklan 3 kohdan ja 160 artiklan 
1 kohdan mukaiset pyynnöt eivät ole 
sallittuja.

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 33
147 artiklan 1 ja 2 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Jäsenten poistaminen istuntosalista Seuraamukset
1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos 
parlamentin toimintaa häiritään ehdottaa 
parlamentille joko välittömästi tai 
viimeistään seuraavalla istuntojaksolla 
varoituksen antamista, johon ilman eri 
toimenpiteitä liittyy istuntosalista 
poistaminen välittömästi sekä kahdesta 
viiteen päivään kestävä istunnoista 
pidättäminen.

1. Jos 146 artiklan mukaiset toimenpiteet 
eivät ole tarkoituksenmukaisia tai eivät 
riitä tai jos kyse on vakavasta 
rikkomuksesta, puhemies tekee 
asianomaisen jäsenen kanssa 
keskusteltuaan perustellun päätöksen 
asianmukaisista seuraamuksista ja 
ilmoittaa niistä asianomaiselle jäsenelle 
sekä niille parlamentin elimille, joihin tämä 
kuuluu, ennen kuin ilmoittaa asiasta 
täysistunnossa.

2. Parlamentti päättää kyseiseen 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhtymisestä puhemiehen päättämänä 
ajankohtana, joka voi olla istunto, jonka 
aikana järjestystä on häiritty, tai jos 
parlamentin toimintaa on häiritty 
istuntosalin ulkopuolella, ajankohta, 
jolloin asiasta on ilmoitettu puhemiehelle, 
tai joka tapauksessa viimeistään seuraava 
istuntojakso. Asianomaisella jäsenellä on 
oikeus tulla kuulluksi parlamentissa ennen 
äänestystä. Hänellä on enintään viisi 
minuuttia puheaikaa.

2. Nämä seuraamukset voivat koostua 
yhdestä tai useammasta seuraavassa 
lueteltavasta toimenpiteestä:

a) jäsenelle annetaan huomautus;
b) jäsenen oikeus päivärahaan ja/tai 
yleiseen kulukorvaukseen pidätetään 
enintään kolmen kuukauden ajaksi;
c) jäsenelle annetaan määräaikainen kielto 
osallistua mihinkään parlamentin 
toimintaan tai osaan sen toiminnasta 
vähintään kahden ja enintään 
kahdenkymmenen parlamentin tai minkä 
tahansa sen elimen peräkkäisen 
istuntopäivän aikana, rajoittamatta 
kuitenkaan hänen oikeuttaan äänestää 



AM\581205FI.doc 13/21 PE 362.799v01-00

FI

täysistunnossa menettelysääntöjä tiukasti 
noudattaen;
d) puheenjohtajakokoukselle toimitetaan 
18 artiklan mukaisesti ehdotus jonkin tai 
joidenkin asianomaisen jäsenen hoitamien 
parlamentin sisäisten luottamustehtävien 
pidättämisestä tai peruuttamisesta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 34
147 artiklan otsikko ja 1 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Jäsenten poistaminen istuntosalista Seuraamukset
1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos parlamentin 
toimintaa häiritään ehdottaa parlamentille 
joko välittömästi tai viimeistään 
seuraavalla istuntojaksolla varoituksen 
antamista, johon ilman eri toimenpiteitä 
liittyy istuntosalista poistaminen 
välittömästi sekä kahdesta viiteen päivään 
kestävä istunnoista pidättäminen.

1. Puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos parlamentin 
toimintaa jatkuvasti häiritään ehdottaa 
parlamentille 2 kohdassa tarkoitettujen 
seuraamusten määräämistä. Tätä artiklaa 
sovellettaessa jätetään huomioon ottamatta 
poliittiset sisällöt.

Or. de

Perustelu

Puhemies voi vakavissa tapauksissa ehdottaa seuraamusten määräämistä. On syytä korostaa, 
että poliittisilla sisällöillä ei ole tässä yhteydessä mitään merkitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 35
147 artiklan 1 kohta
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Esittelijän tarkistuksen 13 1 kohta Tarkistukset

1. Jos 146 artiklan mukaiset toimenpiteet 
eivät ole tarkoituksenmukaisia tai eivät 
riitä tai jos kyse on vakavasta 
rikkomuksesta, puhemies tekee 
asianomaisen jäsenen kanssa keskusteltuaan 
ja puhemiehistön 9 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti laatimia suuntaviivoja noudattaen 
perustellun päätöksen asianmukaisista 
seuraamuksista ja ilmoittaa niistä 
asianomaiselle jäsenelle sekä niille 
parlamentin elimille, joihin tämä kuuluu, 
ennen kuin ilmoittaa asiasta täysistunnossa.

1. Jos kyse on jäseniä koskevien 
menettelysääntöjen vakavasta 
rikkomuksesta tai 146 artiklassa 
tarkoitetusta häiritsevästä käyttäytymisestä, 
puhemies tekee asianomaisen jäsenen kanssa 
keskusteltuaan ja puhemiehistön 9 artiklan 
5 kohdan mukaisesti laatimia suuntaviivoja 
noudattaen perustellun päätöksen 
asianmukaisista seuraamuksista ja ilmoittaa 
niistä asianomaiselle jäsenelle sekä niille 
parlamentin elimille, joihin tämä kuuluu, 
ennen kuin ilmoittaa asiasta täysistunnossa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 36
147 artiklan 1 a kohta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

1 a. Nämä seuraamukset voivat koostua 
yhdestä tai useammasta seuraavassa 
lueteltavasta toimenpiteestä:
a) puhemiehen virallinen moite; 
b) jäsenen oikeus päivärahaan ja/tai 
yleiseen kulukorvaukseen pidätetään 
enintään kolmen kuukauden ajaksi;
c) jäsenelle annetaan määräaikainen kielto 
osallistua mihinkään parlamentin 
toimintaan tai osaan sen toiminnasta 
vähintään kahden ja enintään 
kahdenkymmenen parlamentin tai minkä 
tahansa sen elimen peräkkäisen 
istuntopäivän aikana, rajoittamatta 
kuitenkaan hänen oikeuttaan äänestää 
täysistunnossa menettelysääntöjä tiukasti 
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noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tämä 1 ja 2 kohdan väliin lisättävä uusi kohta seuraamusluetteloineen sisältää porrastetun 
luettelon käytettävissä olevista seuraamuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Francesco Enrico Speroni

Tarkistus 37
147 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

Esittelijän tarkistuksen 13 2 kohta Tarkistukset

e a) jäsen määrätään Yhdysvaltain 
toimivaltaisten viranomaisten 
suostumuksella internoitavaksi 
Guantanamon sotilastukikohtaan enintään 
kolmen kuukauden ajaksi.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 38
147 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

Esittelijän tarkistuksen 13 2 kohta Tarkistukset

e a) Asianomainen jäsen voi jättää sisäisen 
valituksen ilman lykkäävää vaikutusta 
puhemiehistölle, joka voi peruuttaa tai 
vahvistaa langetetut seuraamukset tai 
lieventää niitä.

Or. en
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Perustelu

Valitusmenettelyn on oltava yksinkertainen; yksi elin eli puhemiehistö riittää, ei tarvita kahta 
eli kvestoreita ja puhemiehistöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 39
147 artiklan 2 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

2. Parlamentti päättää kyseiseen 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhtymisestä puhemiehen päättämänä 
ajankohtana, joka voi olla istunto, jonka 
aikana järjestystä on häiritty, tai jos 
parlamentin toimintaa on häiritty 
istuntosalin ulkopuolella, ajankohta, 
jolloin asiasta on ilmoitettu puhemiehelle, 
tai joka tapauksessa viimeistään seuraava 
istuntojakso. Asianomaisella jäsenellä on 
oikeus tulla kuulluksi parlamentissa ennen 
äänestystä. Hänellä on enintään viisi 
minuuttia puheaikaa.

2. Parlamentti päättää seuraamuksista 
puhemiehen esityksestä viimeistään 
seuraavalla istuntojaksolla. Asianomaisella 
jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi 
parlamentissa ennen äänestystä. Hänellä on 
enintään viisi minuuttia puheaikaa.

Or. de

Perustelu

Parlamentti päättää ehdotetuista seuraamuksista puhemiehen esityksestä.



AM\581205FI.doc 17/21 PE 362.799v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 40
147 artiklan 3 kohta

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3. Esitetystä järjestyksenpidollisesta 
toimenpiteestä toimitetaan koneäänestys 
ilman keskustelua. Työjärjestyksen 
149 artiklan 3 kohdan ja 160 artiklan 
1 kohdan mukaiset pyynnöt eivät ole 
sallittuja.

3. Esitetyistä seuraamuksista toimitetaan 
koneäänestys ilman keskustelua. 
Työjärjestyksen 149 artiklan 3 kohdan ja 
160 artiklan 1 kohdan mukaiset pyynnöt 
eivät ole sallittuja.

Or. de

Perustelu

Terminologia on mukautettava vastaamaan edeltäviä kohtia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 41
147 artiklan 3 a kohta (uusi)

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

3 a. Asianomainen jäsen voi seuraavaan 
istuntojaksoon mennessä jättää perustellun 
kirjallisen valituksen 147 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti langetetuista seuraamuksista. 
Parlamentti päättää asiasta kyseisen 
istuntojakson aikana ilman keskustelua. 
Valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on esitetty siltä varalta, että hyväksytään tarkistus, jolla puhemiehelle annetaan 
yksinoikeus langettaa seuraamuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 42
148 artikla

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Häiriöt Poistetaan.
Jos parlamentissa esiintyvä häiriö uhkaa 
olla haitaksi parlamentin työskentelylle, 
puhemies päättää istunnon tai keskeyttää 
sen määräajaksi järjestyksen 
palauttamiseksi. Jos puhemies ei saa 
itseään kuulluksi, hän poistuu puhemiehen 
paikalta, jolloin istunto keskeytyy. 
Puhemies kutsuu istunnon uudelleen 
koolle.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 43
148 artikla

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Häiriöt Sisäiset valitusmenettelyt
Jos parlamentissa esiintyvä häiriö uhkaa 
olla haitaksi parlamentin työskentelylle, 
puhemies päättää istunnon tai keskeyttää 
sen määräajaksi järjestyksen 
palauttamiseksi. Jos puhemies ei saa 
itseään kuulluksi, hän poistuu puhemiehen 
paikalta, jolloin istunto keskeytyy. 
Puhemies kutsuu istunnon uudelleen 
koolle.

1. Parlamentin jäsen, jolle on langetettu 
yksi tai useampi 147 artiklan 2 kohdan a, b, 
c ja d alakohdassa tarkoitettu seuraamus, 
voi kahden viikon kuluessa seuraamuksen 
antamisesta tiedoksi toimittaa tilapäiselle 
komitealle päätöstä koskevan sisäisen 
valituksen ilman lykkäävää vaikutusta.

2. Tilapäinen komitea tutkii näin tehdyn 
valituksen tutustuen syihin, joihin 
puhemiehen päätös perustuu, ja kuullen 
asianomaista jäsentä.
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3. Täysistunto voi tilapäisen komitean 
esityksestä ja viimeistään neljän viikon 
kuluttua valituksen jättämisestä peruuttaa
tai vahvistaa yhden tai useamman 
langetetuista seuraamuksista tai lieventää 
niitä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että valitus jätettäisiin tilapäiselle komitealle, jonka asettaa 
parlamentti (ei välttämättä täysistunnossa). Jos päätöstä ei ole tehty, asia olisi ratkaistava 
jäsenen hyväksi ja valitus olisi katsottava hyväksytyksi, siis päin vastoin kuin esittelijä on 
alunperin ehdottanut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 44
186 artikla

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Valiokuntien kokouksissa noudatetaan 11, 
12, 13, 16, 17, 140, 141 artiklaa ja 143 
artiklan 1 kohtaa, 146, 148, 150 - 153, 
155 artiklaa ja 157 artiklan 1 kohtaa sekä 
158, 159, 161, 162, 164 - 167, 170 ja 
171 artiklaa soveltuvin osin.

Valiokuntien kokouksissa noudatetaan 11, 
12, 13, 16, 17, 140, 141 artiklaa ja 143 
artiklan 1 kohtaa, 146, 147, 148, 150 - 153, 
155 artiklaa ja 157 artiklan 1 kohtaa sekä 
158, 159, 161, 162, 164 - 167, 170 ja 
171 artiklaa soveltuvin osin.

Or. de

Perustelu

Valiokuntien kokouksissa olisi voitava noudattaa myös 147 artiklassa tarkoitettuja 
seuraamussäännöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 45
Liite I, otsikko
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Voimassa oleva teksti Tarkistukset

9 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevat 
määräykset avoimuudesta ja jäsenten 
taloudellisista eduista

9 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevat 
määräykset

A-osa: Yleiset määräykset
1. Jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan
parlamentin arvokkuudesta, eivätkä he saa 
vaarantaa sen toiminnan kulkua.
2. Jäsenet eivät saa ilmaista 
luottamuksellisten menettelyjen yhteydessä
saamiaan tietoja.
B-osa: Määräykset avoimuudesta ja 
jäsenten taloudellisista eduista

Or. en

(1-4 artiklan nykyinen sanamuoto säilyy muuttumattomana.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 46
Päätösehdotus, johdanto-osan 2 viite

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 47
Päätösehdotus, 2 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 48
Päätösehdotus, 3 kohta

Poistetaan.

Or. en


