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Tarkistus 24
Richard Corbett
Kompromissitarkistus

Euroopan parlamentin työjärjestys
111 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jäsenet voivat esittää Euroopan 
keskuspankille kirjallisesti vastattavia 
kysymyksiä. 

1. Jäsenet voivat esittää Euroopan 
keskuspankille kirjallisesti vastattavia 
kysymyksiä ohjeiden mukaisesti1. 

Or. en

Tarkistus 25
Richard Corbett
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 11 (Richard Corbett), 21 (Richard Corbett), 
22 (József Szájer) ja 23 (Andrew Duff, Bronisław Geremek)

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II a (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE II a
110 ja 111 artiklan mukaisia kirjallisesti 
vastattavia kysymyksiä koskevat ohjeet

1. Kirjallisesti vastattavat kysymykset
- kuuluvat kyseessä olevan toimielimen 
toimivaltaan ja vastuualueeseen ja ovat 
yleisesti kiinnostavia;
- ovat tiiviitä ja sisältävät ymmärrettävän 
kysymyksen;
- eivät sisällä loukkaavaa kieltä;
- eivät koske puhtaasti yksityisasioita.
2. Ellei kysymys ole näiden ohjeiden 
mukainen, sihteeristö antaa kysymyksen 
esittäjälle neuvoja siitä, miten kysymys 
pitäisi laatia, jotta se voidaan ottaa 

                                               
1Ks. liite II a.
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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. 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

Perustelu

(Tämän tarkistuksen 3, 4 ja 5 kohdassa toistetaan tarkistuksen 21 samojen kohtien 
sanamuoto, ja otsikkoa ja 1 kohtaa muutetaan hieman. Tämän tarkistuksen 2 kohdassa 
toistetaan tarkistuksen 22 saman kohdan sanamuoto hieman muutettuna.)
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