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Euroopan parlamentin työjärjestys

Nykyinen teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Radwan

Tarkistus 2
81 artiklan 2 kohta

2. Kuukauden kuluessa - tai kolmen 
kuukauden, jos kyseessä ovat 
rahoituspalveluja koskevat toimet -
täytäntöönpanotoimenpidettä koskevan 
ehdotuksen vastaanottamisesta parlamentti 
voi asiasta vastaavan valiokunnan 
ehdotuksesta hyväksyä päätöslauselman, 
jossa vastustetaan
täytäntöönpanotoimenpidettä, etenkin jos 
se ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Jos istuntojaksoa ei 
ole ennen määräajan päättymistä tai jos 
tarvitaan kiireellisiä toimia, 
vastausvaltuuksien katsotaan olevan 
asiasta vastaavalla valiokunnalla. Tämä 
tapahtuu valiokunnan puheenjohtajan 
asianomaiselle komission jäsenelle 
osoittaman kirjeen muodossa, ja siitä 

2. Asiasta vastaavan valiokunnan
puheenjohtaja asettaa määräajan, jonka 
kuluessa jäsenet voivat ehdottaa, että 
valiokunta vastustaa ehdotusta 
toimenpiteiksi. Valiokunta voi päättää 
nimittää esittelijän jäsentensä tai pysyvien 
varajäsentensä keskuudesta. Jos valiokunta 
vastustaa ehdotusta toimenpiteiksi, esittelijä 
tai puheenjohtaja jättää valiokunnan 
puolesta käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen, jossa vastustetaan
toimenpiteitä koskevan ehdotuksen 
hyväksymistä. 
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ilmoitetaan kaikille parlamentin jäsenille. 
Jos parlamentti vastustaa toimenpidettä, 
puhemies pyytää komissiota peruuttamaan 
toimenpiteen, tarkistamaan sitä tai antamaan 
ehdotuksen asianmukaisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Jos parlamentti hyväksyy tällaisen 
päätöslauselman sovellettavan määräajan 
kuluessa toimenpiteitä koskevan 
ehdotuksen vastaanottamisesta, puhemies 
pyytää komissiota peruuttamaan
ehdotuksen, tarkistamaan sitä tai antamaan 
ehdotuksen asianmukaisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sääntönä on oltava, että valiokunnan esittelijä esittelee asiaa koskevan mietinnön. Ei riitä, 
että puheenjohtaja voi asian merkityksen perusteella päättää mietinnön laatimisesta toisen 
tason toimenpiteistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 3
81 artiklan 2 kohta

2. Kuukauden kuluessa - tai kolmen 
kuukauden, jos kyseessä ovat 
rahoituspalveluja koskevat toimet -
täytäntöönpanotoimenpidettä koskevan 
ehdotuksen vastaanottamisesta parlamentti 
voi asiasta vastaavan valiokunnan 
ehdotuksesta hyväksyä päätöslauselman, 
jossa vastustetaan 
täytäntöönpanotoimenpidettä, etenkin jos 
se ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Jos istuntojaksoa ei 
ole ennen määräajan päättymistä tai jos 
tarvitaan kiireellisiä toimia, 
vastausvaltuuksien katsotaan olevan 
asiasta vastaavalla valiokunnalla. Tämä 
tapahtuu valiokunnan puheenjohtajan 
asianomaiselle komission jäsenelle 
osoittaman kirjeen muodossa, ja siitä 
ilmoitetaan kaikille parlamentin jäsenille. 

2. Asiasta vastaavan valiokunnan
puheenjohtaja asettaa määräajan, jonka 
kuluessa jäsenet voivat ehdottaa, että 
valiokunta vastustaa ehdotusta 
toimenpiteiksi. Valiokunta voi päättää 
nimittää esittelijän jäsentensä tai pysyvien 
varajäsentensä keskuudesta. Jos valiokunta 
vastustaa ehdotusta toimenpiteiksi,
puheenjohtaja tai esittelijä jättää 
valiokunnan puolesta käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen, jossa vastustetaan
toimenpiteitä koskevan ehdotuksen 
hyväksymistä. 

Jos parlamentti vastustaa toimenpidettä, 
puhemies pyytää komissiota peruuttamaan 
toimenpiteen, tarkistamaan sitä tai antamaan 

Jos parlamentti hyväksyy tällaisen 
päätöslauselman sovellettavan määräajan 
kuluessa toimenpiteitä koskevan 
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ehdotuksen asianmukaisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

ehdotuksen vastaanottamisesta, puhemies 
pyytää komissiota peruuttamaan
ehdotuksen, tarkistamaan sitä tai antamaan 
ehdotuksen asianmukaisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 4
81 artiklan 3 kohta (uusi)

3. Jos istuntojaksoa ei ole ennen 
määräajan päättymistä, vastausvaltuuksien 
katsotaan olevan asiasta vastaavalla 
valiokunnalla. Se laatii kirjeen, jonka 
parlamentin puhemies allekirjoittaa ja joka 
lähetetään komission puheenjohtajalle, ja 
siitä ilmoitetaan kaikille parlamentin 
jäsenille.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 5
81 artiklan 4 kohta (uusi)

4. Jos komission suunnittelemat 
täytäntöönpanotoimenpiteet kuuluvat
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
piiriin, 3 kohtaa ei sovelleta ja 1 ja 2 kohtaa 
täydennetään seuraavasti:
a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus 
toimenpiteiksi on annettu parlamentille 
kaikilla virallisilla kielillä; valvontajaksoa 
ei pitäisi sijoittaa parlamentin 
vaalipiiriviikoille tai kesätauolle;
b) Parlamentti voi vastustaa toimenpiteitä 
koskevan ehdotuksen hyväksymistä sillä 
perusteella, että se ylittää perussäädöksessä 
säädetyn täytäntöönpanovallan, se ei ole 
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perussäädöksen tavoitteen tai sisällön 
mukainen tai se rikkoo toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatetta;
c) Parlamentti voi vastustaa toimenpiteitä 
koskevan ehdotuksen hyväksymistä 
jäsentensä enemmistöllä. Se voi ilmaista 
päätöslauselman liitteessä muutokset, jotka 
olisi tehtävä toimenpiteitä koskevaan 
ehdotukseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Radwan

Tarkistus 6
81 artiklan 4 kohdan c alakohta (uusi)

c) Parlamentti voi vastustaa toimenpiteitä 
koskevan ehdotuksen hyväksymistä 
jäsentensä enemmistöllä. Se voi ilmaista 
päätöslauselman liitteessä muutokset, jotka 
olisi tehtävä toimenpiteitä koskevaan 
ehdotukseen.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen paketoida tarkistuksia liitteeseen. Niiden olisi oltava osa päätöslauselmaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 7
81 artiklan 4 kohdan d alakohta (uusi)

d) Jos toimenpiteitä koskeva ehdotus 
perustuu päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 5 tai 6 kohtaan, joissa 
säädetään parlamentin vastustuksen 
esittämiseen sovellettavista lyhennetyistä 
määräajoista, esityslistalle otetaan 
äänestettäväksi asiasta vastaavan 
valiokunnan, poliittisen ryhmän tai 
vähintään 37 jäsenen jättämä 
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päätöslauselmaesitys, jossa vastustetaan 
toimenpiteitä koskevan esityksen 
hyväksymistä, sen estämättä, mitä 130 ja 
132 artiklassa määrätään. 

Or. en

Perustelu

Määräaikoja, joiden kuluessa parlamentin on otettava kantaa uuden valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn alaisiin toimenpide-ehdotuksiin, voidaan tietyissä tapauksissa lyhentää 
enintään kuukaudeksi. Siksi olisi oltava säännös, joka antaa parlamentille mahdollisuuden 
reagoida näinkin lyhyiden määräaikojen kuluessa silloin kun asiasta vastaava valiokunta ei 
voi käsitellä ehdotettuja toimenpiteitä.
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