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Euroopan parlamentin työjärjestys

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 3
80 artiklan 1 kohta

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Jos todetaan, että ehdotus ei 
aiheuta sisällöllisiä muutoksia voimassa 
olevaan yhteisön lainsäädäntöön, 
noudatetaan 43 artiklassa määrättyä 
menettelyä.

1. Kun parlamentti saa käsiteltäväkseen 
komission ehdotuksen yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi, se lähetetään 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokunta 
tarkastelee ehdotusta varmistaakseen, että 
kyseessä on pelkkä kodifiointi ilman 
sisällöllisiä muutoksia. Tämä tarkastelu 
pohjautuu Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission oikeudellisten 
yksikköjen edustajista koostuvan neuvoa-
antavan ryhmän lausuntoon1.
________________
1 Nopeutetusta menetelmästä 
säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 
20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten 
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välisen sopimuksen 4 kohta, EYVL C 102, 
4.4.1996, s. 2.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon valiokunnan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt 
huomautukset ja pyritään siten hyvin pieniin muutoksiin ja kohdan sanamuodon 
keventämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 4
80 artiklan 2 kohta

2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai kyseisen valiokunnan 
nimeämä esittelijä voi osallistua 
kodifiointia koskevan ehdotuksen 
käsittelyyn ja tarkastamiseen. Asiasta 
vastaava valiokunta antaa tarvittaessa
lausuntonsa etukäteen.

2. Valiokunnalta, joka toimi asiasta 
vastaavana valiokuntana kodifioinnin 
kohteena olevien säädösten tapauksessa, 
voidaan sen pyynnöstä tai oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan pyynnöstä 
pyytää lausuntoa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muotoilemaan kohta uudelleen, jotta mahdollistetaan se, että 
valiokunnalta, joka oli asiasta vastaava valiokunta kodifioinnin kohteena olevien säädösten 
tapauksessa, voidaan pyytää lausuntoa sekä oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan 
pyynnöstä että sen omasta toivomuksesta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 5
80 artiklan 3 kohta

3. Sen estämättä mitä 43 artiklan 
3 kohdassa määrätään, yksinkertaistettua 
menettelyä ei sovelleta virallista 
kodifiointia koskevaan ehdotukseen, jos 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan tai asiasta vastaavan 
valiokunnan jäsenten enemmistö vastustaa 
kyseistä menettelyä.

3. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus ei aiheuta 
sisällöllisiä muutoksia, valiokunta esittää, 
että parlamentti hyväksyy ehdotuksen, eikä 
ehdotuksen tekstiä koskevia tarkistuksia 
voida jättää käsiteltäväksi.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon valiokunnan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt 
huomautukset ja pyritään siten hyvin pieniin muutoksiin ja kohdan sanamuodon 
keventämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 6
80 artiklan 2 kohta

2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai kyseisen valiokunnan 
nimeämä esittelijä voi osallistua 
kodifiointia koskevan ehdotuksen 
käsittelyyn ja tarkastamiseen. Asiasta 
vastaava valiokunta antaa tarvittaessa 
lausuntonsa etukäteen.

2. Valiokunta, joka toimi asiasta 
vastaavana valiokuntana kodifioinnin 
kohteena olevien säädösten tapauksessa, 
voi antaa lausunnon kodifioinnin 
aiheellisuudesta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 7
80 artikla

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Jos todetaan, että ehdotus ei 
aiheuta sisällöllisiä muutoksia voimassa 
olevaan yhteisön lainsäädäntöön,
noudatetaan 43 artiklassa määrättyä 
menettelyä.

1. Kun parlamentti saa toimielinten välisen 
sopimuksen1 mukaisesti käsiteltäväkseen 
komission ehdotuksen yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi, se lähetetään 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokunta 
tutkii sovellettavan toimielinten välisen 
sopimuksen mukaisesti, aiheuttaako 
ehdotus sisällöllisiä muutoksia voimassa 
olevaan yhteisön lainsäädäntöön.

2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai kyseisen valiokunnan 
nimeämä esittelijä voi osallistua 
kodifiointia koskevan ehdotuksen 
käsittelyyn ja tarkastamiseen. Asiasta 
vastaava valiokunta antaa tarvittaessa 

2. Oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta voi pyytää asiasta vastaavalta 
valiokunnalta lausuntoa kodifioinnin 
aiheellisuudesta.
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lausuntonsa etukäteen.

3. Sen estämättä mitä 43 artiklan 
3 kohdassa määrätään, yksinkertaistettua 
menettelyä ei sovelleta virallista 
kodifiointia koskevaan ehdotukseen, jos 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan tai asiasta vastaavan 
valiokunnan jäsenten enemmistö vastustaa 
kyseistä menettelyä. 

3. Ehdotuksen tekstiin ei voida esittää 
tarkistuksia. Valiokunnan puheenjohtaja 
voi poikkeuksellisesti sallia tarkistukset, jos 
ne eivät muuta ehdotuksen sisältöä ja 
niiden avulla päästään sopimukseen 
neuvoston kanssa.

4. Jos valiokunta katsoo, että ehdotus 
muuttaa yhteisön voimassa olevan 
lainsäädännön sisältöä, se esittää 
ehdotuksen hylkäämistä.
5. Valiokunnan mietintö käsitellään 
parlamentissa menettelyssä ilman 
keskustelua ja tarkistuksia.
_______________
1 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2, 
työjärjestyksen liite ...

Or. de

Perustelu
Kodifiointiin sovellettavaa erityistä nopeutettua ja yksinkertaistettua menettelyä olisi 
käytettävä parlamentissa vain silloin, kun komissio viittaa ehdotuksessaan säädöstekstien 
kodifiointia koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen.
Tekemällä ehdotetun tarkistuksen kodifiointia koskevaan työjärjestyksen artiklaan 
parlamentti tehostaa menettelyjään ja yhdenmukaistaa ne komissiolle ja neuvostolle tällä 
alalla antamiensa sitoumusten kanssa, kannustaa komissiota esittämään entistä useampia 
kodifiointia koskevia ehdotuksia ja osallistuu näin pyrkimyksiin yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamiseksi.
Artiklan nykyisessä versiossa on todellakin monia heikkouksia.
Sen ensimmäisessä kohdassa viitataan 43 artiklan yksinkertaistettuun menettelyyn 
kokonaisuudessaan. Kyseisen artiklan toisessa kohdassa kuitenkin määrätään, että 
"vaihtoehtoisesti" asiaa käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja tai esittelijä ”laatii 
tarkistuksia, jotka ilmentävät valiokunnassa käytyä keskustelua”. Lisäksi 43 artiklan kahden 
ensimmäisen kohdan lopussa viitataan 131 artiklan, ”menettely täysistunnossa ilman 
tarkistuksia ja keskustelua”, ensimmäisen kohdan toiseen alakohtaan, jossa määrätään 
mahdollisuudesta sallia tarkistusten jättäminen täysistunnossa.
Tällainen mahdollisuus on kodifioinnin perusajatuksen vastainen eikä noudata voimassa 
olevaa toimielinten välistä sopimusta1 eikä etenkään sen 6 ja 8 kohtaa, joista voidaan 

  
1 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
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päätellä, että parlamentti ja neuvosto halusivat sitoutua olemaan tekemättä sisällöllisiä 
muutoksia kodifiointiehdotukseen.
Tarkistuksia pitäisi hyväksyä vain poikkeustapauksissa, kun ne eivät muuta ehdotuksen 
sisältöä ja kun ne ovat välttämättömiä, jotta neuvoston kanssa päästään sopimukseen. 
Valiokunnan keskusteluissa tai komission työryhmissä voidaan todeta, tarvitseeko ehdotetun 
säädöksen muotoa muuttaa ilman, että sen sisältöön puututaan.
Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta toteaa, että kodifiointiehdotuksella ei muuteta 
yhteisön lainsäädännön sisältöä, se suosittelee parlamentille ehdotuksen hyväksymistä, jos se 
pitää kodifiointia aiheellisena. Joissakin tapauksissa valiokunta odottaa, että avoimet 
kysymykset ratkaistaan, ennen kuin se antaa lausuntonsa. Näin ollen asiasta ei tarvitse 
nimenomaisesti määrätä työjärjestyksessä. Jos valiokunta sitä vastoin toteaa, että ehdotus 
merkitsee sisällöllisiä muutoksia säädöksen sisältöön, ehdotus on hylättävä, koska siirtyminen 
kodifioinnista normaaliin lainsäädäntömenettelyyn ei olisi sovitun menettelyn mukaista.

Täysistuntokäsittelyä ja uusien tarkistusten esittämistä ei tämän menettelyn yhteydessä 
tarvita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 8
80 a artikla (uusi)

80 a artikla
Uudelleen laatiminen

1. Kun parlamentti saa käsiteltäväkseen 
komission ehdotuksen yhteisön 
lainsäädännön uudelleen laatimiseksi, se 
lähetetään oikeudellisista asioista 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi. 
Valiokunta tarkastelee ehdotusta 
varmistaakseen, että se ei aiheuta muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä 
on sellaisiksi yksilöity. Tämä tarkastelu 
pohjautuu Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission oikeudellisten 
yksikköjen edustajista koostuvan neuvoa-
antavan ryhmän lausuntoon1.
2. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus ei aiheuta 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka 
siinä on sellaisiksi yksilöity, valiokunta 
ilmoittaa tästä parlamentin puhemiehelle, 
ja ehdotus lähetetään 40 artiklan 
mukaisesti asiasta vastaavan valiokunnan 
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käsiteltäväksi normaalin menettelyn 
mukaisesti.
Tässä tapauksessa ehdotusta koskevia 
tarkistuksia voidaan ottaa 150 ja 
151 artiklassa asetettujen rajoitusten lisäksi 
käsiteltäväksi vain, jos ne kohdistuvat 
sisällöllisiä muutoksia sisältäviin 
ehdotuksen kohtiin, ja tarkistuksia, jotka 
koskevat muuttumattomina säilyviä 
säännöksiä, ei voida ottaa käsiteltäväksi.
3. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai puhemies voi kuitenkin 
poikkeuksellisesti sallia tällaisia 
tarkistuksia tapauskohtaisesti, jos hän 
katsoo, että se on tarpeen välttämättömistä 
syistä, jotka koskevat tekstin sisäistä 
yhtenäisyyttä tai ehdotuksella tehtäviin 
sisällöllisiin muutoksiin liittyvien 
parlamentin tarkistusten 
johdonmukaisuutta muuttumattomana 
säilyvien säännösten kanssa.
4. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus aiheuttaa 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka 
siinä on sellaisiksi yksilöity, valiokunta 
esittää ehdotuksen hylkäämistä.
_____________
1 Säädösten uudelleenlaatimistekniikan 
järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehty toimielinten 
välinen sopimus, EYVL C 77, 28.3.2002, 
s. 1.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon valiokunnan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt 
huomautukset ja pyritään siten hyvin pieniin muutoksiin ja kohdan sanamuodon 
keventämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 9
80 a artiklan 3 kohta (uusi)

3. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja voi kuitenkin 
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tapauskohtaisesti sallia tällaisia 
tarkistuksia, jos hän katsoo, että se on 
tarpeen välttämättömistä syistä, jotka 
koskevat tekstin sisäistä yhtenäisyyttä tai 
ehdotuksella tehtäviin sisällöllisiin 
muutoksiin liittyvien parlamentin 
tarkistusten johdonmukaisuutta 
muuttumattomana säilyvien säännösten 
kanssa. Tällaiset syyt on esitettävä 
tarkistuksen perusteluissa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 10
80 a artiklan 4 kohta (uusi)

4. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus aiheuttaa 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka 
siinä on sellaisiksi yksilöity, valiokunta 
ilmoittaa tästä puhemiehelle, joka lähettää 
ehdotuksen 40 artiklan mukaisesti asiasta 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi 
tavanomaisen menettelyn mukaisesti ilman 
2 kohdassa määrättyä rajoitusta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 11
80 a artikla (uusi)

80 a artikla
Uudelleen laatiminen

1. Kun parlamentti saa toimielinten välisen 
sopimuksen1 mukaisesti käsiteltäväkseen 
komission ehdotuksen yhteisön 
lainsäädännön uudelleen laatimiseksi, se 
lähetetään käsiteltäväksi oikeudellisista 
asioista vastaavaan valiokuntaan, joka 
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antaa asiasta lausunnon.
2. Oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta tarkastelee sovellettavan 
toimielinten välisen sopimuksen 
mukaisesti, mitkä voimassa olevien 
säädösten säännökset on sisällytetty 
ehdotukseen ilman sisällöllisiä muutoksia.
3. Säännöksiin, jotka oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan lausunnon 
mukaan ovat säilyneet ehdotuksessa 
muuttumattomina, ei voida esittää 
tarkistuksia.
Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja voi kuitenkin 
poikkeuksellisesti sallia tällaisia 
säännöksiä koskevia tarkistuksia, jos 
niiden muuttaminen vaikuttaa 
välttämättömältä tekstin ristiriitaisuuksien 
tai epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi 
tai jos ne ovat kiinteässä yhteydessä muihin 
sallittuihin tarkistuksiin.
Kun asiasta vastaava valiokunta on jättänyt 
tällaista säännöstä koskevia tarkistuksia, 
siihen voidaan täysistuntokäsittelyn 
yhteydessä esittää lisää tarkistuksia.
_____________
1 Hyväksytty 3. heinäkuuta 2001 annetulla 
päätöslauselmalla, EYVL C 65 E, 
14.3.2002 s. 42, työjärjestyksen liite ....

Or. de

Perustelu

Tämä uusi määräys noudattaa kodifiointia koskevan 80 artiklan mallia. Kun komissio viittaa
ehdotuksessaan säädöstekstien uudelleen laatimista koskevaan toimielinten väliseen 
sopimukseen1, ehdotuksen käsittely olisi jaettava asiasta vastaavan valiokunnan ja lausunnon 
antavan oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan kesken komission ehdotuksessaan 
muodollisesti esittämän jaon mukaisesti (muutetut osat harmaalla ja muuttumattomat kohdat 
valkoisella) Vaikuttaa nimittäin tarkoituksenmukaiselta, että asiallisesti vastuussa oleva 
valiokunta käsittelee ehdotettuja uudistuksia, kun taas oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta tarkastelee lausunnossaan sitä, vastaavatko uudelleen laaditut osat toimielinten 
välisessä sopimuksessa asetettuja kriteereitä. Sääntelyä tarvitaan siten vain lausunnon 

  
1 Hyväksytty 3. heinäkuuta 2001 annetulla päätöslauselmalla, EYVL C 65 E, 14.3.2002 s. 42, työjärjestyksen 
liite ....
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antavan valiokunnan käsittelyä varten, koska lähettämisestä asiasta vastaavaan valiokuntaan 
määrätään jo 40 ja 179 artiklan yleisissä säännöissä.

Uudelleen laatimista koskevan menettelyn yksinkertaistavan vaikutuksen säilyttämiseksi 
asiasta vastaavan valiokunnan käsittelyn yhteydessä ei periaatteessa pitäisi voida esittää 
tarkistuksia niihin ehdotuksen osiin, joiden kodifioivan luonteen oikeudellisista asioista 
vastaava valiokunta on lausunnossaan vahvistanut. Tarkistukset voivat koskea vain niitä 
tekstin osia, jotka sisältävät muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna, olivatpa sitten 
kyseessä täysin uudet säännökset tai nykyisten säännösten muuttaminen tai poistaminen.

Valiokunnan puheenjohtajalle olisi siksi annettava erityisellä määräyksellä mahdollisuus 
poikkeuksellisesti sallia rajoittavien kriteerien mukaisesti tarkistukset, jotka koskevat 
kodifioivaa osaa. Kriteerit on muotoiltu uudelleen niiden käytön helpottamiseksi.

Jos asiasta vastaava valiokunta hyväksyy puheenjohtajansa sallimia tarkistuksia kodifioivaan 
osaan, myös muiden tarkistusten esittäjien on voitava esittää tätä säännöstä koskevia 
tarkistuksia täysistuntokäsittelyyn.


