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Tarkistus 2
Giuseppe Gargani

Euroopan parlamentin työjärjestys
121 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Puhemies nostaa parlamentin puolesta 
asiasta vastaavan valiokunnan 
suosituksen mukaisesti kanteen yhteisöjen 
tuomioistuimessa.

3. Puhemies toimittaa kirjallisia 
huomautuksia tai käyttää parlamentin 
väliintulo-oikeutta kaikissa 
tuomioistuinkäsittelyissä parlamentin 
nimissä asiasta vastaavaa valiokuntaa 
kuultuaan.

Puhemies voi pyytää seuraavan 
istuntojakson alussa täysistuntoa 
päättämään kanteen voimassa 
pitämisestä. Jos täysistunto äänestää 
annettujen äänten enemmistöllä kannetta 
vastaan, puhemies peruuttaa kanteen.

Jos puhemies aikoo poiketa asiasta 
vastaavan valiokunnan lausunnosta, asia 
jätetään viipymättä täysistunnon 
käsiteltäväksi.

Jos puhemies nostaa kanteen asiasta 
vastaavan valiokunnan suosituksen 
vastaisesti, hän pyytää seuraavan 
istuntojakson alussa täysistuntoa 
päättämään kanteen voimassa 
pitämisestä.

Kiireellisissä tapauksissa puhemies voi 
kaiken varalta toimia asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajan suosituksen 
perusteella. Tässä tapauksessa tässä 
kohdassa määrätty menettely on pantava 
täytäntöön mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 3
Francesco Enrico Speroni

Euroopan parlamentin työjärjestys
121 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Puhemies toimittaa kirjallisia 
huomautuksia tai käyttää parlamentin 
väliintulo-oikeutta yhteisön 
tuomioistuimessa parlamentin nimissä 
asiasta vastaavaa valiokuntaa kuultuaan.
Jos puhemies aikoo poiketa asiasta 
vastaavan valiokunnan lausunnosta, hän 
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ilmoittaa siitä puheenjohtajakokoukselle.
Jos puheenjohtajakokous katsoo, että 
kirjallisten huomautusten toimittaminen 
tai väliintulo ei ole tarpeen asiassa, joka 
liittyy parlamentin ja neuvoston yhteisesti 
hyväksymän säädöksen pätevyyden 
arviointiin, asia jätetään viipymättä 
täysistunnon käsiteltäväksi.
Kuultuaan asiasta vastaavan valiokunnan 
pysyvää esittelijää, joka vastaa 
oikeuskiistoista, puhemies voi kaiken 
varalta toimia, jos se on välttämätöntä 
tuomioistuimen asettamien aikarajojen 
noudattamiseksi. Tässä tapauksessa tässä 
kohdassa määrätty menettely on pantava 
täytäntöön mahdollisimman pian.

Or. it

Tarkistus 4
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
121 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Puhemies toimittaa kirjallisia 
huomautuksia tai käyttää parlamentin 
väliintulo-oikeutta yhteisön 
tuomioistuimessa parlamentin nimissä 
asiasta vastaavaa valiokuntaa kuultuaan.
Jos puhemies aikoo poiketa asiasta 
vastaavan valiokunnan lausunnosta, hän 
ilmoittaa siitä puheenjohtajakokoukselle.
Jos puheenjohtajakokous katsoo, että 
syistä, jotka liittyvät uusiin oikeudellisiin 
seikkoihin, kirjallisten huomautusten 
toimittaminen tai väliintulo ei ole tarpeen 
asiassa, joka liittyy parlamentin ja 
neuvoston yhteisesti hyväksymän 
säädöksen pätevyyden arviointiin, asia 
jätetään viipymättä täysistunnon 
käsiteltäväksi.
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Puhemies voi kaiken varalta toimia, jos se 
on välttämätöntä tuomioistuimen 
asettamien aikarajojen noudattamiseksi. 
Tässä tapauksessa tässä kohdassa 
määrätty menettely on pantava täytäntöön 
mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 5
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
121 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Puhemies toimittaa kirjallisia 
huomautuksia tai käyttää parlamentin 
väliintulo-oikeutta yhteisön 
tuomioistuimessa parlamentin nimissä 
asiasta vastaavaa valiokuntaa kuultuaan. 
Jos puhemies aikoo poiketa asiasta 
vastaavan valiokunnan lausunnosta, hän 
ilmoittaa siitä ja päätöksensä 
perusteluista asiasta vastaavalle 
valiokunnalle ja 
puheenjohtajakokoukselle.
Jos puheenjohtajakokous katsoo, ettei 
parlamentin pidä toimittaa kirjallisia 
huomautuksia eikä käyttää väliintulo-
oikeutta asiassa, joka liittyy parlamentin 
ja neuvoston yhteisesti hyväksymän 
säädöksen pätevyyden arviointiin, asia 
jätetään viipymättä täysistunnon 
käsiteltäväksi.
Kiireellisissä tapauksissa puhemies voi 
kaiken varalta toimia tuomioistuimen 
asettamien määräaikojen 
noudattamiseksi. Tässä tapauksessa tässä 
kohdassa määrätty menettely on pantava 
täytäntöön mahdollisimman pian.

Or. en
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