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Tarkistus 12
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
Päätösehdotus – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. päättää työjärjestyksen 204 artiklan 
c kohdan mukaisesti julkaista 
työjärjestyksen liitteenä 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 
valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevista 
säännöistä ja käytännöistä sellaisena kuin 
se on muutettuna puheenjohtajakokouksen 
12. joulukuuta 2007 tekemällä päätöksellä;

4. päättää työjärjestyksen 204 artiklan 
c kohdan mukaisesti julkaista 
työjärjestyksen liitteenä 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 
valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevista 
säännöistä ja käytännöistä sellaisena kuin 
se on muutettuna puheenjohtajakokouksen 
12. joulukuuta 2007 ja 14. helmikuuta 
2008 tekemillä päätöksillä; kehottaa 
pääsihteeriä pitämään tämän liitteen ajan 
tasalla puheenjohtajakokouksen tätä 
asiaa koskevien tulevien päätösten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

1a. Parlamentti käsittelee valiokunta-
aloitteiset mietinnöt työjärjestyksen 
131 a artiklassa asetettua, lyhyttä esittelyä 
koskevaa menettelyä noudattaen. 
Tällaisiin teksteihin esitettäviä 
tarkistuksia ei käsitellä täysistunnossa, 
paitsi jos esittelijä on esittänyt ne uuden 
tiedon huomioon ottamiseksi, mutta 
työjärjestyksen 151 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti voidaan jättää käsiteltäväksi 
vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä. 
Tätä kohtaa ei sovelleta, jos mietinnön 
aihe edellyttää ensisijaista keskustelua 
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täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 
työjärjestyksen 39 ja 39 a artiklassa 
tarkoitetun aloiteoikeuden perusteella tai 
jos mietinnön voidaan katsoa olevan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
kriteerien1 mukainen strateginen 
mietintö. 
------------------------
1Ks. puheenjohtajakokouksen kyseistä 
asiaa koskeva päätös, joka sisältyy 
työjärjestyksen liitteeseen ......

Or. en

Tarkistus 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Lukuun ottamatta 39 ja 
39 a artiklassa mainittujen 
aloiteoikeuksien perusteella laadittuja 
mietintöjä sekä mietintöjä, joiden 
puheenjohtajakokous katsoo olevan 
strategisia mietintöjä1, valiokunta-
aloitteiset mietinnöt käsitellään 
täysistunnossa työjärjestyksen 
131 a artiklassa asetettua menettelyä 
noudattaen. 
Poiketen siitä, mitä työjärjestyksen 
150 artiklan 1 kohdassa määrätään, 
tällaisiin teksteihin esitettävät tarkistukset 
voidaan käsitellä täysistunnossa vain, jos 
ne on jättänyt asiasta vastaava valiokunta, 
vähintään kaksi poliittista ryhmää tai 
vähintään kymmenesosa parlamentin 
jäsenistä.
Poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti 
perustelluista syistä puheenjohtajakokous 
voi päättää, että tällainen mietintö 
käsitellään yleisten menettelysääntöjen 
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mukaisesti.
------------------------
1Ks. puheenjohtajakokouksen kyseistä 
asiaa koskeva päätös, joka sisältyy 
työjärjestyksen liitteeseen ......

Or. en

Tarkistus 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Euroopan parlamentin työjärjestys
110 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Muihin kysymyksiin (muut kuin 
ensisijaiset kysymykset) vastataan kuuden 
viikon kuluessa niiden toimittamisesta 
asianomaiselle toimielimelle.

Muihin kysymyksiin (muut kuin 
ensisijaiset kysymykset) vastataan kuuden 
viikon kuluessa niiden toimittamisesta 
asianomaiselle toimielimelle. Yksittäisen 
jäsenen jättämien muiden kuin 
ensisijaisten kysymysten lukumäärää ei 
ole rajoitettu.

Or. en

Tarkistus 16
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
110 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Muihin kysymyksiin (muut kuin 
ensisijaiset kysymykset) vastataan kuuden 
viikon kuluessa niiden toimittamisesta 
asianomaiselle toimielimelle.

Muihin kysymyksiin (muut kuin 
ensisijaiset kysymykset) vastataan kahden 
viikon kuluessa niiden toimittamisesta 
asianomaiselle toimielimelle.

Or. en
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Perustelut

Parlamentin jäsenet ovat ensisijaisesti vastuussa heidät suoraan valinneille kansalaisille, 
minkä vuoksi poliittinen tarve vaatii pikaista vastausta.

Tarkistus 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Euroopan parlamentin työjärjestys
131 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

131a artikla
Lyhyt esittely

Esittelijän pyynnöstä ja 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta 
parlamentti voi myös päättää, että 
esittelijä esittelee lyhyesti aiheen, josta ei 
tarvitse käydä laajaa keskustelua. Tässä 
tapauksessa komissiolla on mahdollisuus 
käyttää puheenvuoro, jonka jälkeen 
jäsenet voivat käyttää 'catch the eye' 
-menettelyn mukaisia puheenvuoroja. 
Jäsenillä on myös oikeus ottaa kantaa 
asiaan jättämällä kirjallinen lausuma 
työjärjestyksen 142 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 18
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
131 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

131a artikla
Lyhyt esittely

Esittelijän pyynnöstä tai 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta 
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parlamentti voi myös päättää, että 
esittelijä esittelee lyhyesti aiheen, josta ei 
tarvitse käydä laajaa keskustelua. Tässä 
tapauksessa komissiolla on mahdollisuus 
käyttää puheenvuoro ja kenellä tahansa 
jäsenellä on oikeus ottaa kantaa asiaan 
jättämällä kirjallinen lausuma 
työjärjestyksen 142 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Euroopan parlamentin työjärjestys
142 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 
esittelijä on esitellyt mietinnön. Kuitenkin 
keskusteltaessa komission ehdotuksesta 
puhemies myöntää puheenvuoron ensin 
komissiolle, jotta se voi esitellä lyhyesti 
ehdotuksensa, ja keskusteltaessa neuvoston 
esittämästä tekstistä puhemies voi myöntää 
puheenvuoron ensin neuvostolle. Tällöin 
seuraavan puheenvuoron käyttää esittelijä. 
Komissiolle ja neuvostolle voidaan 
myöntää uusi puheenvuoro erityisesti siksi, 
että ne voivat vastata parlamentin jäsenten 
kannanottoihin.

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 
esittelijä on esitellyt mietinnön. Kuitenkin 
keskusteltaessa komission ehdotuksesta 
puhemies myöntää puheenvuoron ensin 
komissiolle, jotta se voi esitellä lyhyesti 
ehdotuksensa, ja keskusteltaessa neuvoston 
esittämästä tekstistä puhemies voi myöntää 
puheenvuoron ensin neuvostolle. Tällöin 
seuraavan puheenvuoron käyttää esittelijä. 
Komissiolle, neuvostolle ja esittelijälle
voidaan myöntää uusi puheenvuoro 
erityisesti siksi, että ne voivat vastata 
parlamentin jäsenten kannanottoihin.

Or. en
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Tarkistus 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Euroopan parlamentin työjärjestys
151 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Poliittinen ryhmä voi jättää 
vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen 
valiokunnan mietintöön sisältyvälle 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity 
lainsäädäntöön.

4. Poliittinen ryhmä voi jättää 
vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen 
valiokunnan mietintöön sisältyvälle 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity 
lainsäädäntöön.

Tällöin ryhmä ei saa jättää tarkistuksia 
asiasta vastaavan valiokunnan 
päätöslauselmaesitykseen. Poliittisen 
ryhmän päätöslauselmaesitys ei saa olla 
pidempi kuin valiokunnan 
päätöslauselmaesitys. Vaihtoehtoisesta 
päätöslauselmaesityksestä äänestetään 
parlamentissa yhtenä kokonaisuutena ilman
tarkistuksia.

Poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys ei 
saa olla pidempi kuin valiokunnan 
päätöslauselmaesitys. Vaihtoehtoisesta 
päätöslauselmaesityksestä äänestetään 
parlamentissa yhtenä kokonaisuutena ilman 
tarkistuksia.

Or. en

Tarkistus 21
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II a (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE II a
110 artiklan mukaisia kirjallisesti 

vastattavia kysymyksiä koskevat ohjeet
1. Kirjallisesti vastattavat kysymykset
– kuuluvat komission ja neuvoston 
toimivaltaan ja vastuualueeseen ja ovat 
yleisesti kiinnostavia;
– ovat tiiviitä ja sisältävät ymmärrettävän 
kysymyksen;
– eivät sisällä loukkaavaa kieltä;



AM\714168FI.doc 9/11 PE404.478v01-00

FI

– eivät koske puhtaasti yksityisasioita.
2. Ellei kysymys ole näiden ohjeiden 
mukainen, sihteeristö tekee kysymyksen 
esittäjälle asianmukaisen ehdotuksen. 
3. Jos kuuden edeltävän kuukauden 
aikana sama tai samantapainen kysymys 
on esitetty ja siihen on vastattu, sihteeristö 
toimittaa kysymyksen esittäjälle kopion 
asianomaisesta kysymyksestä ja 
vastauksesta. Uudelleen esitettyä 
kysymystä ei oteta käsiteltäväksi, ellei 
asiassa ole kysymyksen esittäjän mukaan 
tapahtunut huomattavaa uutta kehitystä 
tai ellei esittäjä halua lisätietoja.
4. Jos kysymyksen tarkoituksena on saada 
sellaista asiatietoa tai tilastotietoja, jotka 
ovat jo parlamentin kirjaston saatavilla, 
viimeksi mainittu ilmoittaa asiasta 
jäsenelle, joka voi peruuttaa 
kysymyksensä.
5. Toisiinsa liittyviä asioita koskeviin 
kysymyksiin voidaan vastata yhteisesti.

Or. en

Tarkistus 22
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II a (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE II a

110 artiklan mukaisia kirjallisesti 
vastattavia kysymyksiä koskevat ohjeet
1. Kirjallisesti vastattavat kysymykset
– viittaavat Euroopan unionin 
toimivaltaan kuuluviin asioihin;
– ovat tiiviitä ja sisältävät pyynnön jonkin 
tiedon tai selvennyksen saamiseksi, 
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eivätkä siis sisällä ainoastaan jotakin 
asiaa koskevaa toteamusta tai väittämää;
– eivät sisällä loukkaavaa kieltä;
– eivät koske puhtaasti yksityisasioita.
2. Ellei kysymys ole näiden ohjeiden 
mukainen, sihteeristö antaa kysymyksen 
esittäjälle neuvoja siitä, miten kysymys 
pitäisi muotoilla, jotta se voidaan ottaa 
käsiteltäväksi.
3. Jos kuuden edeltävän kuukauden 
aikana sama tai samantapainen kysymys 
on esitetty ja siihen on vastattu, sihteeristö 
toimittaa kysymyksen esittäjälle kopion 
asianomaisesta kysymyksestä ja 
vastauksesta. Uudelleen esitettyä 
kysymystä ei oteta käsiteltäväksi, ellei 
asiassa ole kysymyksen esittäjän mukaan 
tapahtunut huomattavaa uutta kehitystä 
tai ellei esittäjä halua lisätietoja.
4. Toisiinsa liittyviä asioita koskeviin 
kysymyksiin voidaan vastata yhteisesti.

Or. en

Tarkistus 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II a (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE II a
110 artiklan mukaisia kirjallisesti 

vastattavia kysymyksiä koskevat ohjeet
1. Kirjallisesti vastattavat kysymykset
– viittaavat Euroopan unionin 
toimivaltaan ja sen toimielinten valtaan 
kuuluviin asioihin;
– ovat tiiviitä ja sisältävät ymmärrettävän 
kysymyksen;
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– eivät sisällä loukkaavaa kieltä;
– eivät koske puhtaasti yksityisasioita.
2. Ellei kysymys ole näiden ohjeiden 
mukainen, sihteeristö tekee kysymyksen 
esittäjälle asianmukaisen ehdotuksen.
3. Jos kuuden edeltävän kuukauden 
aikana sama tai samantapainen kysymys 
on esitetty ja siihen on vastattu, sihteeristö 
toimittaa kysymyksen esittäjälle kopion 
asianomaisesta kysymyksestä ja 
vastauksesta. Uudelleen esitettyä 
kysymystä ei oteta käsiteltäväksi, ellei 
asiassa ole kysymyksen esittäjän mukaan 
tapahtunut huomattavaa uutta kehitystä 
tai ellei esittäjä halua lisätietoja.
4. Toisiinsa liittyviä asioita koskeviin 
kysymyksiin voidaan vastata yhteisesti.

Or. en
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