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Tarkistus 1
Johannes Voggenhuber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että Lissabonin sopimus 
vahvistaa unionin institutionaalista 
tasapainoa, sillä se tehostaa kunkin 
poliittisen toimielimen keskeisiä tehtäviä 
ja vahvistaa siten niiden rooleja 
toimielinkehyksessä, jossa toimielinten 
välinen yhteistyö on unionin 
yhdentymisprosessin onnistumisen 
keskeinen tekijä,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ε. katsoo, että vaikka uuden 
perussopimuksen tavoitteena on 
yksinkertaistaminen ja Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston 
puheenjohtajuuksien johdonmukaisuuden 
lisääminen, erilliset rinnakkaiset Eurooppa-
neuvoston ja ulkoasiainneuvoston (ja 
euroryhmän) puheenjohtajat sekä 
neuvoston muiden kokoonpanojen 
kiertävän puheenjohtajuusjärjestelmän 
jatkaminen saattavat heikentää unionin 
toimintakykyä,

E. katsoo, että vaikka uuden 
perussopimuksen tavoitteena on 
yksinkertaistaminen ja Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston 
puheenjohtajuuksien johdonmukaisuuden 
lisääminen, erilliset rinnakkaiset Eurooppa-
neuvoston ja ulkoasiainneuvoston (ja 
euroryhmän) puheenjohtajat sekä 
neuvoston muiden kokoonpanojen 
kiertävän puheenjohtajuusjärjestelmän 
jatkaminen vaikeuttavat todennäköisesti 
ainakin aluksi unionin toimia,
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Or. el

Tarkistus 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että naisten ja miesten tasa-
arvoisen edustuksen edistäminen 
päätöksentekoprosesseissa on 
kansainvälisesti tunnustettu demokratian 
edellytys ja välttämätön toimi edettäessä 
kohti demokraattisempaa unionia,

Or. en

Tarkistus 4
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että naisten ja miesten tasa-
arvoisen edustuksen edistäminen 
päätöksentekoprosesseissa on 
kansainvälisesti tunnustettu demokratian 
edellytys ja välttämätön toimi edettäessä 
kohti demokraattisempaa unionia,

Or. en

Tarkistus 5
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että nykyinen seitsenvuotinen 
rahoitussuunnittelu merkitsee sitä, että 
joskus Euroopan parlamentti ja komissio 
eivät koko lainsäädäntökauden aikana voi 
tehdä merkittäviä poliittisia 
rahoituspäätöksiä, sillä niitä sitoo niiden 
edeltäjien hyväksymä kehys, jonka 
voimassaolo kestää niiden toimikauden 
loppuun asti,

I. katsoo, että nykyinen seitsenvuotinen 
rahoitussuunnittelu saattaa merkitä sitä, 
että joskus Euroopan parlamentti ja 
komissio eivät koko lainsäädäntökauden 
aikana voi tehdä merkittäviä poliittisia 
rahoituspäätöksiä, sillä niitä sitoo niiden 
edeltäjien hyväksymä kehys, jonka 
voimassaolo kestää niiden toimikauden 
loppuun asti, mutta tämä tilanne voitaisiin 
ratkaista käyttämällä Lissabonin 
sopimuksen tarjoamaa mahdollisuutta 
viisivuotiseen rahoitussuunnitteluun, joka 
voisi osua samaan aikaan parlamentin ja 
komission toimikausien kanssa,

Or. el

Tarkistus 6
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
otetaan käyttöön uusi ja kattava 
lähestymistapa unionin ulkoiseen 
toimintaan – vaikkakin yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevia 
kysymyksiä varten on erityisiä 
päätöksentekojärjestelmiä – ja luodaan 
erityisen ulkosuhdehallinnon avustama 
korkean edustajan / komission 
varapuheenjohtajan "kahden tuolin" virka, 
joka on tämän uuden ja yhtenäisen 
lähestymistavan toimivuuden kannalta 
keskeinen tekijä,

J. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
otetaan käyttöön uusi ja kattava 
lähestymistapa unionin ulkoiseen 
toimintaan – vaikkakin yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevia 
kysymyksiä varten on erityisiä 
päätöksentekojärjestelmiä – ja luodaan 
erityisen ulkosuhdehallinnon avustama 
komission varapuheenjohtajan (korkean 
edustajan) "kahden tuolin" virka, joka on 
tämän uuden ja yhtenäisen lähestymistavan 
toimivuuden kannalta keskeinen tekijä,

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en



PE420.191v01-00 6/36 AM\769560FI.doc

FI

Tarkistus 7
Jean-Luc Dehaene

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 11.–12. joulukuuta
kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi, että 
jos Lissabonin sopimus tulee voimaan 
vuoden loppuun mennessä, se käyttää 
sopimuksen suomaa mahdollisuutta ja 
säilyttää komission nykyisen 
kokoonpanomallin, jossa on yksi jäsen 
kustakin jäsenvaltiosta,

L. ottaa huomioon, että 11.–12. joulukuuta 
2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
sopi, että jos Lissabonin sopimus tulee 
voimaan vuoden loppuun mennessä, se 
käyttää sopimuksen suomaa mahdollisuutta 
ja säilyttää komission nykyisen 
kokoonpanomallin, jossa on yksi jäsen 
kustakin jäsenvaltiosta,

Or. nl

Tarkistus 8
Johannes Voggenhuber

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin 
sopimukseen sisältyviin institutionaalisiin 
uudistuksiin, joilla luodaan edellytykset 
uudelle ja paremmalle unionin 
institutionaaliselle tasapainolle; näin 
mahdollistetaan toimielinten nykyistä 
tehokkaampi, avoimempi ja 
demokraattisempi toiminta, ja unioni voi 
tuottaa kansalaisten odotuksia paremmin 
vastaavia tuloksia sekä toimia 
täysipainoisesti maailmanlaajuisena 
toimijana kansainvälisellä näyttämöllä;

1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin 
sopimukseen sisältyviin institutionaalisiin 
uudistuksiin, koska näin mahdollistetaan 
toimielinten nykyistä tehokkaampi, 
avoimempi ja demokraattisempi toiminta, 
ja unioni voi tuottaa kansalaisten odotuksia 
paremmin vastaavia tuloksia sekä toimia 
täysipainoisesti maailmanlaajuisena 
toimijana kansainvälisellä näyttämöllä;

Or. de
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Tarkistus 9
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. myöntää kuitenkin, että Lissabonin 
sopimukseen sisältyy yhä tavanomaista 
institutionaalista epäselvyyttä; katsoo, että 
toimielinten kannalta on uhkarohkeaa 
ottaa käyttöön toimielinuudistuksia, kuten 
pysyvä Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajuus ja korkea edustaja, 
vaikka ei ole täysin selvää, kuinka nämä 
uudistukset toimivat ja kuinka ne 
vaikuttavat toimielinten välisiin 
suhteisiin; pahoittelee siksi, että tarvitaan 
toimielinten välisiä sopimuksia asioihin, 
jotka olisi pitänyt selventää itse 
Lissabonin sopimuksessa;

Or. nl

Tarkistus 10
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että nimityksissä on 
noudatettava sukupuolten välistä 
tasapainoa; katsoo, että kaikkiin kolmeen 
tehtävään – Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajaksi, komission 
puheenjohtajaksi ja korkeaksi edustajaksi 
/ varapuheenjohtajaksi – ei saa valita 
samaa sukupuolta tai kansallisuutta 
olevia tai samaa puoluetta edustavia 
henkilöitä;

Or. en
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Tarkistus 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että nimityksissä on 
noudatettava sukupuolten välistä 
tasapainoa; katsoo, että kaikkiin kolmeen 
tehtävään – Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajaksi, komission 
puheenjohtajaksi ja korkeaksi edustajaksi 
/ varapuheenjohtajaksi – ei saa ottaa 
samaa sukupuolta olevia henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 12
Johannes Voggenhuber

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa tässä yhteydessä lisäksi, että 
on erittäin tärkeää säilyttää Euroopan 
parlamentin jäsenten valvontaoikeudet, 
joiden toteuttamiseksi jäsenillä on oikeus 
esittää kysymyksiä neuvostolle ja 
komissiolle, sekä noudattaa esitettyihin 
kysymyksiin annettavien vastausten 
määräaikaa; odottaa, että edellä mainitut 
elimet tunnustavat erikseen oikeuden 
esittää kysymyksiä ja kehottaa neuvostoa 
sisällyttämään sen työjärjestykseensä;

Or. de
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Tarkistus 13
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että Euroopan parlamentin täytyy 
itse suorittaa tarvittavat sisäiset uudistukset 
rakenteidensa, menettelyjensä ja 
työskentelytapojensa mukauttamiseksi 
uusiin toimivaltuuksiin ja Lissabonin 
sopimuksesta johtuviin 
ohjelmasuunnittelua ja toimielinten välistä 
yhteistyötä koskeviin suurempiin 
vaatimuksiin; odottaa kiinnostuneena 
Euroopan parlamentin uudistamista 
käsittelevän työryhmän päätelmiä ja 
muistuttaa, että parlamentin toimivaltainen 
valiokunta valmistelee parhaillaan 
työjärjestyksen uudistamista sen 
mukauttamiseksi Lissabonin 
sopimukseen*;

9. katsoo, että Euroopan parlamentin täytyy 
itse suorittaa tarvittavat sisäiset uudistukset 
rakenteidensa, menettelyjensä ja 
työskentelytapojensa mukauttamiseksi 
uusiin toimivaltuuksiin ja Lissabonin 
sopimuksesta johtuviin 
ohjelmasuunnittelua ja toimielinten välistä 
yhteistyötä koskeviin suurempiin 
vaatimuksiin1; odottaa kiinnostuneena 
Euroopan parlamentin uudistamista 
käsittelevän työryhmän päätelmiä ja 
muistuttaa, että parlamentin toimivaltainen 
valiokunta valmistelee parhaillaan 
työjärjestyksen uudistamista sen 
mukauttamiseksi Lissabonin 
sopimukseen2;

Or. de

Tarkistus 14
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – alaviite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Richard Corbettin mietintöluonnos Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta 
Euroopan parlamentin uudistamista käsittelevän 
työryhmän tekemien täysistuntotyöskentelyä ja 
valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevien 
ehdotusten valossa (PE 400.716 v01-00).

1 Richard Corbettin mietintöluonnos Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen yleisestä muuttamisesta 
(PE 405.935 v03-00). 

                                               
1 Leinenin mietintöluonnos Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen 
täytäntöönpanossa (PE407.780v02-00).
2 Richard Corbettin mietintöluonnos Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin 
uudistamista käsittelevän työryhmän tekemien täysistuntotyöskentelyä ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä 
koskevien ehdotusten valossa (PE 400.716 v01-00).
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Or. en

Tarkistus 15
Andrzej Wielowieyski

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa Euroopan parlamentin uutta 
roolia toimivallan siirtämisessä 
komissiolle ja sen uutta roolia 
säädösvallan siirron nojalla annettavien 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten 
valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 16
Johannes Voggenhuber

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tervetulleena sitä, että uudella 
perussopimuksella annetaan myös 
Euroopan parlamentille perussopimusten 
tarkistamista koskeva aloiteoikeus ja 
tunnustetaan parlamentin oikeus osallistua 
valmistelukuntaan sekä se, että Eurooppa-
neuvoston päätös olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle edellyttää 
Euroopan parlamentin hyväksynnän; 
katsoo, että näiden seikkojen 
tunnustaminen puoltaa Euroopan 
parlamentille myönnettävää täysimittaista 
oikeutta osallistua hallitustenväliseen 
konferenssiin (HVK) samoin ehdoin kuin 
komissio; katsoo, että kahden aiemman 
HVK:n kokemusten pohjalta 
tulevaisuudessa voitaisiin toimielinten 
välisellä järjestelyllä määrittää 

10. pitää tervetulleena sitä, että uudella 
perussopimuksella annetaan myös 
Euroopan parlamentille perussopimusten 
tarkistamista koskeva aloiteoikeus ja 
tunnustetaan parlamentin oikeus osallistua 
valmistelukuntaan sekä se, että Eurooppa-
neuvoston päätös olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle edellyttää 
Euroopan parlamentin hyväksynnän; 
katsoo, että näiden seikkojen 
tunnustaminen puoltaa Euroopan 
parlamentille myönnettävää täysimittaista 
oikeutta osallistua hallitustenväliseen 
konferenssiin (HVK) samoin ehdoin kuin 
komissio; katsoo, että kahden aiemman 
HVK:n kokemusten pohjalta 
tulevaisuudessa voitaisiin toimielinten 
välisellä järjestelyllä määrittää 
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hallitustenvälisten konferenssien 
järjestämistä koskevat suuntaviivat, etenkin 
Euroopan parlamentin osallistumisen ja 
avoimuuskysymysten suhteen;

hallitustenvälisten konferenssien 
järjestämistä koskevat suuntaviivat, etenkin 
Euroopan parlamentin osallistumisen ja 
avoimuuskysymysten suhteen; katsoo, että 
tällaisella toimielinten välisellä 
järjestelyllä olisi joka tapauksessa 
turvattava Euroopan parlamentin 
tähänastista pluralistisempi edustus;

Or. de

Tarkistus 17
Andrzej Wielowieyski

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää myönteisenä Euroopan 
parlamentin kasvanutta roolia unionin 
virastojen valvonnassa; korostaa 
kuitenkin tarvetta laatia toimielinten 
välisellä sopimuksella selkeämmät 
säännöt tämän valvonnan harjoittamiselle 
yhteistyössä neuvoston kanssa;

Or. en

Tarkistus 18
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
kokoonpanoa koskevat siirtymäkauden 
järjestelyt; muistuttaa, että jos tällaiset 
järjestelyt toteutetaan siten kuin 11.–12. 
joulukuuta kokoontunut Eurooppa-
neuvosto on kaavaillut päätelmissään, 
asialle on saatava Euroopan parlamentin 

11. ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
kokoonpanoa koskevat siirtymäkauden 
järjestelyt, jotka on esitetty 11.–12. 
joulukuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä; toteaa, 
että päätös säilyttää Saksan kolme 
ylimääräistä paikkaa vuoteen 2014 asti 
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poliittinen hyväksyntä tai sitten asia on 
toimitettava sille suostumuksen antamista 
varten, mikäli toimenpide toteutetaan 
sellaisessa oikeudellisessa yhteydessä, että 
parlamentin suostumusta tarvitaan;

merkitsee väliaikaista poikkeusta 
Lissabonin sopimuksesta ja vaatii siksi 
ensisijaisen lainsäädännön muuttamista 
ennen kuin se voidaan panna täytäntöön; 
katsoo, että kesäkuussa 2009 valittavien 
jäsenten olisi voitava toimia Euroopan 
parlamentissa tarkkailijoina Lissabonin 
sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen; 
katsoo kuitenkin, että heidän olisi otettava 
tehtävänsä vastaan sovittuna päivänä 
kaikkien yhtä aikaa, kun tarvittavat 
kansalliset oikeusmenettelyt on saatettu 
päätökseen; muistuttaa neuvostoa, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella, 14 artiklan 
2 kohdan määräysten mukaan Euroopan 
parlamentti saa kokoonpanoaan koskevan 
merkittävän aloite- ja 
hyväksyntäoikeuden, jota se aikoo myös 
käyttää täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 19
Jean-Luc Dehaene

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
kokoonpanoa koskevat siirtymäkauden 
järjestelyt; muistuttaa, että jos tällaiset 
järjestelyt toteutetaan siten kuin 11.–12. 
joulukuuta kokoontunut Eurooppa-
neuvosto on kaavaillut päätelmissään, 
asialle on saatava Euroopan parlamentin 
poliittinen hyväksyntä tai sitten asia on 
toimitettava sille suostumuksen antamista 
varten, mikäli toimenpide toteutetaan 
sellaisessa oikeudellisessa yhteydessä, että 
parlamentin suostumusta tarvitaan;

11. ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
kokoonpanoa koskevat siirtymäkauden 
järjestelyt; muistuttaa, että jos tällaiset 
järjestelyt toteutetaan siten kuin 11.–12. 
joulukuuta 2008 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto on kaavaillut päätelmissään, 
asialle on saatava Euroopan parlamentin 
poliittinen hyväksyntä tai sitten asia on 
toimitettava sille suostumuksen antamista 
varten, mikäli toimenpide toteutetaan 
sellaisessa oikeudellisessa yhteydessä, että 
parlamentin suostumusta tarvitaan;

Or. nl
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Tarkistus 20
Andrzej Wielowieyski

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo myös, että koska Eurooppa-
neuvosto liitetään EU:n 
institutionaaliseen rakenteeseen, on 
tarpeen yksilöidä selvemmin sekä sen 
oikeuksien että velvollisuuksien luonne, 
sen toimien mahdollinen oikeudellinen 
valvonta mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 21
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-
neuvoston pysyvän pitkäaikaisen 
puheenjohtajuuden perustamiseen, jolla 
osaltaan parannetaan kyseisen toimielimen 
työskentelyn ja siten unionin toiminnan 
jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta;

16. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-
neuvoston pysyvän pitkäaikaisen 
puheenjohtajuuden perustamiseen, jolla 
osaltaan parannetaan kyseisen toimielimen 
työskentelyn ja siten unionin toiminnan 
jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta; 
korostaa, että Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtaja olisi nimitettävä 
mahdollisimman pian Lissabonin 
sopimuksen tultua voimaan, jotta yhteys 
vasta valitun parlamentin vaalikauden ja 
uuden komission toimikauden välillä 
säilyy;

Or. en



PE420.191v01-00 14/36 AM\769560FI.doc

FI

Tarkistus 22
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-
neuvoston pysyvän pitkäaikaisen 
puheenjohtajuuden perustamiseen, jolla 
osaltaan parannetaan kyseisen toimielimen 
työskentelyn ja siten unionin toiminnan 
jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta;

16. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-
neuvoston pysyvän pitkäaikaisen 
puheenjohtajuuden perustamiseen, jolla 
osaltaan parannetaan kyseisen toimielimen 
työskentelyn ja siten unionin toiminnan 
jatkuvuutta, tehokkuutta ja 
johdonmukaisuutta;

Or. el

Tarkistus 23
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. muistuttaa jäsenvaltioita, että ne 
kaikki sopivat vähentävänsä neuvoston 
kiertävän puheenjohtajuuden merkitystä 
ja että tämä puheenjohtaja ei enää toimi 
Eurooppa-neuvoston eikä ulkosuhteiden 
neuvoston puheenjohtajana;

Or. en

Tarkistus 24
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. muistuttaa, että vaikka uudessa 
sopimuksessa säädetään, että neuvoston 

20. muistuttaa, että vaikka uudessa 
sopimuksessa määrätään, että neuvoston 
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pääsihteeristö avustaa Eurooppa-
neuvostoa, Eurooppa-neuvoston omat 
menot tulee esittää erillisessä talousarvion 
osassa ja niihin on sisällyttävä 
erityismäärärahoja Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, joka tarvitsee joka 
tapauksessa tuekseen oman, kohtuullisin 
ehdoin asetettavan kabinettinsa;

pääsihteeristö avustaa Eurooppa-
neuvostoa, Eurooppa-neuvoston omat 
menot tulee esittää erillisessä talousarvion 
osassa ja niihin on sisällyttävä 
erityismäärärahoja Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, joka tarvitsee joka 
tapauksessa tuekseen oman, kohtuullisin 
ehdoin asetettavan kabinettinsa; toteaa, 
että kahden lainsäädäntövallan käyttäjän 
välillä tehtyä herrasmiessopimusta, joka 
koskee niiden puuttumista toistensa 
talousarvioihin, ei enää sovelleta 
Eurooppa-neuvostoon sen enempää kuin 
Euroopan komissioonkaan, koska 
sopimuksessa Eurooppa-neuvostoa 
nimenomaisesti kielletään harjoittamasta 
lainsäädäntötehtävää;

Or. en

Tarkistus 25
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. muistuttaa, että vaikka uudessa 
sopimuksessa säädetään, että neuvoston 
pääsihteeristö avustaa Eurooppa-
neuvostoa, Eurooppa-neuvoston omat 
menot tulee esittää erillisessä talousarvion 
osassa ja niihin on sisällyttävä 
erityismäärärahoja Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, joka tarvitsee joka 
tapauksessa tuekseen oman, kohtuullisin 
ehdoin asetettavan kabinettinsa;

20. muistuttaa, että vaikka uudessa 
sopimuksessa säädetään, että neuvoston 
pääsihteeristö avustaa Eurooppa-
neuvostoa, Eurooppa-neuvoston omat 
menot tulee esittää erillisessä talousarvion 
osassa ja niihin on sisällyttävä 
erityismäärärahoja Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, joka tarvitsee tuekseen 
oman, kohtuullisin ehdoin asetettavan 
kabinettinsa;

Or. de
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Tarkistus 26
Johannes Voggenhuber

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee huolestuneena merkille 
kehityksen, jossa komissiosta on tulossa 
käytännössä neuvoston toimeksiannosta 
toimiva elin; kehottaa painokkaasti 
neuvostoa kunnioittamaan komission 
riippumattomuutta, koska se on 
toimielinten välisen tasapainon 
perustavanlaatuinen osatekijä;

Or. de

Tarkistus 27
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo tässä yhteydessä tarpeelliseksi, 
että valtioiden tai hallitusten päämiehet 
(etenkin neuvoston 
puheenjohtajuusvuoroon siirtyvän 
jäsenvaltion pääministeri / valtion 
päämies) osallistuvat tiiviisti yleisten 
asioiden neuvoston toimintaan joko 
henkilökohtaisesti tai ministerin 
välityksellä, jotta varmistetaan yleisten 
asioiden neuvoston asianmukainen 
toiminta neuvoston eri kokoonpanojen 
koordinoinnista sekä ensisijaisten 
tavoitteiden noudattamisesta ja kiistojen 
ratkaisemisesta vastaavana elimenä, sillä 
kyseisten tehtävien katsotaan liian usein 
kuuluvan Eurooppa-neuvoston vastuulle;

25. pitää tässä yhteydessä mahdollisesti
tarpeellisena, että neuvoston 
puheenjohtajuusvuoroon siirtyvän 
jäsenvaltion pääministeri / valtionpäämies
toimii henkilökohtaisesti puheenjohtajana 
ja varmistaa yleisten asioiden neuvoston 
asianmukaisen toiminnan neuvoston eri 
kokoonpanojen koordinoinnista sekä 
ensisijaisten tavoitteiden noudattamisesta 
ja kiistojen ratkaisemisesta vastaavana 
elimenä, sillä kyseisten tehtävien katsotaan 
liian usein kuuluvan Eurooppa-neuvoston 
vastuulle;

Or. en
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Tarkistus 28
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. ottaa huomioon uudesta 
puheenjohtajuusjärjestelmästä johtuvan
neuvoston eri kokoonpanojen 
koordinointiin liittyvän 
epäonnistumisriskin ja korostaa riskien 
välttämiseksi uusien (kolmen 
puheenjohtajavaltion muodostavien) 18 
kuukautta kerrallaan toimivien ja 
neuvoston eri kokoonpanojen 
(ulkosuhteiden neuvosto ja Euroryhmä pois 
luettuina) puheenjohtajuuden jakavien 
troikkien ja Coreperin merkitystä koko 
neuvoston työn yhtenäisyyden, 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
varmistamisessa sekä Euroopan 
parlamentin kanssa 
yhteispäätösmenettelynä tapahtuvien 
lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyiden 
joustavan toiminnan edellytyksenä 
toimielinten välisen yhteistyön 
varmistamisessa;

26. ottaa huomioon uudesta 
puheenjohtajuusjärjestelmästä johtuvat
neuvoston eri kokoonpanojen 
koordinointiin liittyvät suuret vaikeudet ja 
korostaa riskien välttämiseksi uusien 
(kolmen puheenjohtajavaltion 
muodostavien) 18 kuukautta kerrallaan 
toimivien ja neuvoston eri kokoonpanojen 
(ulkosuhteiden neuvosto ja Euroryhmä pois 
luettuina) puheenjohtajuuden jakavien 
troikkien ja Coreperin merkitystä koko 
neuvoston työn yhtenäisyyden, 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
varmistamisessa sekä Euroopan 
parlamentin kanssa 
yhteispäätösmenettelynä tapahtuvien 
lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyiden 
joustavan toiminnan edellytyksenä 
toimielinten välisen yhteistyön 
varmistamisessa;

Or. el

Tarkistus 29
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää ratkaisevan tärkeänä, että troikat 
toimivat yhteistyössä tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti koko toimikautensa ajan; 
korostaa kunkin 18 kuukautta toimivan 

27. pitää ratkaisevan tärkeänä, että troikat 
toimivat yhteistyössä tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti koko toimikautensa ajan; 
korostaa kunkin 18 kuukautta toimivan 
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troikan yhteisen toimintaohjelman 
merkitystä unionin toiminnan kannalta, 
kuten on täsmennetty tämän 
päätöslauselman 51 kohdassa; kehottaa 
troikkia esittelemään yhteisen 
toimintaohjelmansa Euroopan parlamentin 
täysistunnossa yhteisen toimikautensa 
alussa;

troikan yhteisen toimintaohjelman 
merkitystä unionin toiminnan kannalta, 
kuten on täsmennetty tämän 
päätöslauselman 51 kohdassa; kehottaa 
troikkia esittelemään yhteisen 
toimintaohjelmansa Euroopan parlamentin 
täysistunnossa yhteisen toimikautensa 
alussa; toteaa, että uudet järjestelyt 
merkitsevät sitä, että ryhmän 
puheenjohtajan ohjelman olisi oltava 
luonteeltaan operatiivinen eikä siinä 
pitäisi puuttua unionin toiminnan 
poliittiseen suunnitteluun, jonka on 
kuuluttava uusien demokraattisten 
menettelyjen piiriin (eikä sen varsinkaan 
ole tarkoitus antaa kolmelle osallistuvalle 
hallitukselle tilaisuutta kansallisen 
itsetunnon kohottamiseen);

Or. en

Tarkistus 30
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää ratkaisevan tärkeänä, että troikat 
toimivat yhteistyössä tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti koko toimikautensa ajan; 
korostaa kunkin 18 kuukautta toimivan 
troikan yhteisen toimintaohjelman 
merkitystä unionin toiminnan kannalta, 
kuten on täsmennetty tämän 
päätöslauselman 51 kohdassa; kehottaa 
troikkia esittelemään yhteisen 
toimintaohjelmansa Euroopan parlamentin 
täysistunnossa yhteisen toimikautensa 
alussa;

27. pitää ratkaisevan tärkeänä, että troikat 
toimivat yhteistyössä tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti koko toimikautensa ajan; 
korostaa kunkin 18 kuukautta toimivan 
troikan yhteisen toimintaohjelman 
merkitystä unionin toiminnan kannalta, 
kuten on täsmennetty tämän 
päätöslauselman 51 kohdassa; kehottaa 
troikkia esittelemään ehdotuksensa 
lainsäädännöstä käytävien keskustelujen
aikatauluksi Euroopan parlamentin 
täysistunnossa yhteisen toimikautensa 
alussa;

Or. en
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Tarkistus 31
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa lisäksi, että Euroopan 
parlamentin kanssa puheenjohtajuuskauden 
toimista keskustelee ensisijaisesti 
neuvoston puheenjohtajuusvuorossa olevan 
jäsenvaltion pääministeri / valtion päämies; 
katsoo, että neuvoston uusi puheenjohtaja 
on kutsuttava puhujaksi Euroopan 
parlamentin täysistuntoon, jossa hän voi 
esitellä puheenjohtajakauden toimet ja 
kuusi kuukautta kestävän toimikauden 
saavutukset ja tulokset sekä käydä
poliittista keskustelua mistä tahansa 
puheenjohtajuuskauden aikana esille 
tulevasta aiheesta;

29. korostaa lisäksi, että Euroopan 
parlamentin kanssa puheenjohtajuuskauden 
toimista keskustelee ensisijaisesti 
neuvoston puheenjohtajuusvuorossa olevan 
jäsenvaltion pääministeri / valtionpäämies; 
katsoo, että neuvoston uusi puheenjohtaja 
on kutsuttava puhujaksi Euroopan 
parlamentin valiokuntiin sekä käymään
poliittista keskustelua mistä tahansa 
puheenjohtajuuskauden aikana esille 
tulevasta aiheesta;

Or. en

Tarkistus 32
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. katsoo kuitenkin, että enää ei ole 
asianmukaista, että neuvoston kiertävä 
puheenjohtaja esittelee parlamentille 
"ohjelmansa", koska puheenjohtaja 
toimii toisen lainsäädäntövallan käyttäjän 
puheenjohtajana eikä hoida 
toimeenpanevia tehtäviä;

Or. en
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Tarkistus 33
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. toteaa, että tällä hetkellä komission 
jäsenten kollegion kokoonpano ei kuvasta 
asianmukaisesti sukupuolten välisen 
tasapainon periaatetta; huomauttaa, että 
komission 27 nykyisestä jäsenestä vain 
yhdeksän on naisia; kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan sekä miehiä 
että naisia komission 
jäsenehdokkaikseen;

Or. en

Tarkistus 34
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että komission 
puheenjohtajan valitseminen Euroopan 
parlamentin toimesta ja Eurooppa-
neuvoston ehdotuksen perusteella muuttaa
komission puheenjohtajan nimitystavan 
luonnetta;

33. korostaa, että komission 
puheenjohtajan valitseminen Euroopan 
parlamentin toimesta ja Eurooppa-
neuvoston ehdotuksen perusteella ei muuta
komission puheenjohtajan nimitystavan 
luonnetta pohjimmiltaan; korostaa, että 
sekä Nizzan sopimuksen että Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti Eurooppa-
neuvosto on nimitystä käsittelevä elin; 
toteaa sen vuoksi, että komission 
puheenjohtajan valinta Euroopan 
parlamentin toimesta on ennen kaikkea 
käsityksiin liittyvä ero voimassa olevaan 
menettelyyn verrattuna; korostaa näin 
ollen, että Lissabonin sopimuksella ei ole 
tehty olennaista eroa parlamentin ja 
komission väliseen suhteeseen;
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Or. nl

Tarkistus 35
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että komission 
puheenjohtajan valitseminen Euroopan 
parlamentin toimesta ja Eurooppa-
neuvoston ehdotuksen perusteella muuttaa 
komission puheenjohtajan nimitystavan 
luonnetta;

33. korostaa, että komission 
puheenjohtajan valitseminen Euroopan 
parlamentin toimesta ja Eurooppa-
neuvoston ehdotuksen perusteella, jossa 
olisi otettava huomioon sukupuolten 
välisen tasapainon periaate, muuttaa 
komission puheenjohtajan nimitystavan 
luonnetta;

Or. en

Tarkistus 36
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että komission 
puheenjohtajan valitseminen Euroopan 
parlamentin toimesta ja Eurooppa-
neuvoston ehdotuksen perusteella muuttaa
komission puheenjohtajan nimitystavan 
luonnetta;

33. korostaa, että komission 
puheenjohtajan valitseminen Euroopan 
parlamentin toimesta ja Eurooppa-
neuvoston ehdotuksen perusteella antaa
komission puheenjohtajan nimitystavalle 
korostetun poliittisen luonteen;

Or. el
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Tarkistus 37
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. ehdottaa, että Eurooppa-neuvosto antaa 
puheenjohtajalleen valtuutuksen toteuttaa 
nämä kuulemiset (yksin tai valtuuskunnan 
kanssa) ja että puheenjohtaja keskustelee 
Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa 
tarvittavien Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien johtajien ja 
mahdollisesti Euroopan poliittisten 
ryhmien johtajien (tai valtuuskuntien) 
kuulemisten järjestämisestä ja että tämän 
jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 
raportoi Eurooppa-neuvostolle;

38. ehdottaa, että Eurooppa-neuvosto antaa 
puheenjohtajalleen valtuutuksen toteuttaa 
nämä kuulemiset (yksin tai valtuuskunnan 
kanssa) ja että puheenjohtaja keskustelee 
Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa 
tarvittavien Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien johtajien ja 
mahdollisesti Euroopan poliittisten 
puolueiden johtajien (tai valtuuskuntien) 
kuulemisten järjestämisestä ja että tämän 
jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 
raportoi Eurooppa-neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 38
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. katsoo, että edellä mainittuun 
päätösasiakirjaan liitetyn 6. julistuksen 
mukaisesti Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan, komission puheenjohtajan 
ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
tehtäviin nimitettävien henkilöiden 
valinnassa on otettava asianmukaisesti
huomioon tarve kunnioittaa unionin ja sen 
jäsenvaltioiden maantieteellistä ja 
väestöllistä moninaisuutta;

39. katsoo, että edellä mainittuun 
päätösasiakirjaan liitetyn 6. julistuksen 
mukaisesti Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan, komission puheenjohtajan 
ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
tehtäviin nimitettävien henkilöiden 
valinnassa on otettava ensisijaisesti
huomioon ehdokkaiden pätevyys;
myöntää, että lisäksi siinä on otettava 
huomioon tarve kunnioittaa unionin ja sen 
jäsenvaltioiden maantieteellistä ja 
väestöllistä moninaisuutta;

Or. nl
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Tarkistus 39
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. katsoo tässä yhteydessä, että 
nimittämismenettely toteutetaan parhaassa 
tapauksessa Euroopan parlamentin vaalien 
jälkeen, jotta merkitykselliset vaalitulokset 
otetaan huomioon komission 
puheenjohtajan valinnassa; huomauttaa, 
että tarvittava tasapaino voidaan varmistaa 
vasta komission puheenjohtajan valinnan 
jälkeen;

41. katsoo tässä yhteydessä, että 
nimittämismenettely toteutetaan parhaassa 
tapauksessa Euroopan parlamentin vaalien 
jälkeen, jotta olennaisen tärkeät
vaalitulokset otetaan huomioon komission 
puheenjohtajan valinnassa; huomauttaa, 
että tarvittava tasapaino voidaan varmistaa 
vasta komission puheenjohtajan valinnan 
jälkeen;

Or. el

Tarkistus 40
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
42 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– viides viikko Euroopan parlamentin 
vaalien jälkeen: komission 
puheenjohtajaehdokkaan ja poliittisten 
ryhmien väliset tapaamiset; ehdokkaan 
esittely Euroopan parlamentille; Euroopan 
parlamentti äänestää komission 
puheenjohtajasta

– viides ja kuudes viikko Euroopan 
parlamentin vaalien jälkeen: komission 
puheenjohtajaehdokkaan ja poliittisten 
ryhmien väliset tapaamiset; ehdokkaan 
lausunnot ja hänen poliittisten 
suuntaviivojensa esittely Euroopan 
parlamentille; Euroopan parlamentti 
äänestää komission puheenjohtajasta

Or. en
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Tarkistus 41
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
42 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– lokakuu: Euroopan parlamentti 
äänestää koko kollegiosta (korkea 
edustaja / varapuheenjohtaja mukaan 
luettuna); Eurooppa-neuvosto hyväksyy 
uuden komission; uusi komissio aloittaa 
työnsä

– lokakuu: komission jäsenten kollegion ja 
sen ohjelman esittely Euroopan 
parlamentille; äänestys koko kollegiosta 
(korkea edustaja / varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna); Eurooppa-neuvosto 
hyväksyy uuden komission; uusi komissio 
aloittaa työnsä

Or. en

Tarkistus 42
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että jos Eurooppa-neuvosto 
käynnistäisi uuden komission 
puheenjohtajan nimeämismenettelyn 
viipymättä heinäkuussa 20091 pidettävien 
Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, sen 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
aikataulu, jota tarvitaan Lissabonin 
sopimuksen mukaisen kuulemismenettelyn 
loppuun saattamiseen; katsoo, että tällöin
komission puheenjohtaja – jonka 
Euroopan parlamentti voi hyväksyä 
Nizzan menettelyn mukaisesti – voitaisiin 
valita Lissabonin sopimuksen mukaisesti, 
mikäli se tulee voimaan, jolloin koko 
nimeämisprosessia ei tarvitsisi käynnistää 
uudelleen;

katsoo, että jos Eurooppa-neuvosto 
käynnistäisi uuden komission 
puheenjohtajan nimeämismenettelyn 
heinäkuussa 20091 pidettävien Euroopan 
parlamentin vaalien jälkeen, sen olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
aikataulu, jota tarvitaan Lissabonin 
sopimuksen mukaisen poliittisen
kuulemismenettelyn, johon osallistuvat 
poliittisten ryhmien vastavalitut edustajat,
loppuun saattamiseen; katsoo, sen vuoksi 
että Eurooppa-neuvoston olisi nimitettävä
komission uusi puheenjohtaja vasta 
heinäkuun alussa ja Euroopan 
parlamentti hyväksyisi hänet 
yksinkertaisella enemmistöllä Nizzan 
sopimuksen mukaisesti;

                                               
1 Kuten 11.–12. joulukuuta 2008 hyväksytyssä, uuden komission nimittämistä koskevassa julistuksessa todetaan.
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Or. en

Tarkistus 43
Jean-Luc Dehaene

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että jos Eurooppa-neuvosto 
käynnistäisi uuden komission 
puheenjohtajan nimeämismenettelyn
viipymättä heinäkuussa 20091 pidettävien 
Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, sen 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
aikataulu, jota tarvitaan Lissabonin 
sopimuksen mukaisen kuulemismenettelyn 
loppuun saattamiseen; katsoo, että tällöin
komission puheenjohtaja – jonka 
Euroopan parlamentti voi hyväksyä 
Nizzan menettelyn mukaisesti – voitaisiin 
valita Lissabonin sopimuksen mukaisesti, 
mikäli se tulee voimaan, jolloin koko 
nimeämisprosessia ei tarvitsisi käynnistää 
uudelleen;

45. katsoo, että jos Eurooppa-neuvosto 
käynnistäisi uuden komission 
puheenjohtajan nimittämismenettelyn
viipymättä heinäkuussa 20091 pidettävien 
Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, sen 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
aikataulu, jota tarvitaan Lissabonin 
sopimuksen mukaisen kuulemismenettelyn 
loppuun saattamiseen; katsoo, että näiden 
edellytysten toteutuessa parlamentin 
uusien oikeuksien sisältöä 
kunnioitettaisiin täysin ja Euroopan 
parlamentti voisi hyväksyä komission 
puheenjohtajan nimittämisen;

Or. en

Tarkistus 44
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että uuden kollegion 
nimittämismenettely olisi joka tapauksessa 
käynnistettävä vasta kun Irlannin uuden 
kansanäänestyksen tulos on tiedossa; 
tähdentää, että tällöin toimielimet olisivat 
täysin tietoisia tulevasta oikeudellisesta 

46. korostaa, että uuden kollegion 
nimittämismenettely olisi joka tapauksessa 
käynnistettävä vasta kun Irlannin uuden 
kansanäänestyksen tulos on tiedossa; 
tähdentää, että tällöin toimielimet olisivat 
täysin tietoisia tulevasta oikeudellisesta 

                                               
1 Kuten 11.–12. joulukuuta 2008 hyväksytyssä, uuden komission nimittämistä koskevassa julistuksessa todetaan.
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kehyksestä, jonka mukaisesti uusi komissio 
käyttäisi valtuuksiaan, ja tällöin ne voisivat 
ottaa asianmukaisesti huomioon oman 
toimivaltansa kyseisessä menettelyssä sekä 
uuden komission kokoonpanon, rakenteen 
ja toimivallan; katsoo, että jos 
kansanäänestyksen tulos on myönteinen, 
Euroopan parlamentin olisi annettava 
virallinen hyväksyntänsä uudelle 
kollegiolle vasta kun Lissabonin sopimus 
on tullut voimaan ja komission 
puheenjohtaja on valittu;

kehyksestä, jonka mukaisesti uusi komissio 
käyttäisi valtuuksiaan, ja tällöin ne voisivat 
ottaa asianmukaisesti huomioon oman 
toimivaltansa kyseisessä menettelyssä sekä 
uuden komission kokoonpanon, rakenteen 
ja toimivallan; katsoo, että jos 
kansanäänestyksen tulos on myönteinen, 
Euroopan parlamentin olisi annettava 
virallinen hyväksyntänsä uudelle 
kollegiolle, puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja/korkea edustaja 
mukaan luettuna, vasta kun Lissabonin 
sopimus on tullut voimaan;

Or. en

Tarkistus 45
Jean-Luc Dehaene

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että uuden kollegion 
nimittämismenettely olisi joka tapauksessa 
käynnistettävä vasta kun Irlannin uuden 
kansanäänestyksen tulos on tiedossa; 
tähdentää, että tällöin toimielimet olisivat 
täysin tietoisia tulevasta oikeudellisesta 
kehyksestä, jonka mukaisesti uusi komissio 
käyttäisi valtuuksiaan, ja tällöin ne voisivat 
ottaa asianmukaisesti huomioon oman 
toimivaltansa kyseisessä menettelyssä sekä 
uuden komission kokoonpanon, rakenteen 
ja toimivallan; katsoo, että jos 
kansanäänestyksen tulos on myönteinen, 
Euroopan parlamentin olisi annettava 
virallinen hyväksyntänsä uudelle 
kollegiolle vasta kun Lissabonin sopimus 
on tullut voimaan ja komission 
puheenjohtaja on valittu;

46. korostaa, että uuden kollegion 
nimittämismenettely olisi joka tapauksessa 
käynnistettävä vasta kun Irlannin uuden 
kansanäänestyksen tulos on tiedossa; 
tähdentää, että tällöin toimielimet olisivat 
täysin tietoisia tulevasta oikeudellisesta 
kehyksestä, jonka mukaisesti uusi komissio 
käyttäisi valtuuksiaan, ja tällöin ne voisivat 
ottaa asianmukaisesti huomioon oman 
toimivaltansa kyseisessä menettelyssä sekä 
uuden komission kokoonpanon, rakenteen 
ja toimivallan; katsoo, että jos 
kansanäänestyksen tulos on myönteinen, 
Euroopan parlamentin olisi annettava 
virallinen hyväksyntänsä uudelle 
kollegiolle vasta kun Lissabonin sopimus 
on tullut voimaan;

Or. en
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Tarkistus 46
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. katsoo, että viisivuotiseen 
rahoitusohjelmien ja poliittisten ohjelmien 
järjestelmään siirtyminen vaatii 
talousarvioita koskevaa kurinalaisuutta ja 
moitteetonta varainhoitoa koskevan 
toimielinten sopimuksen mukaisen 
nykyisen rahoituskehyksen pidentämistä 
vuoden 2015 loppuun saakka, jolloin 
seuraava rahoituskehys astuu voimaan 
vuoden 2016 alussa;

50. katsoo, että viisivuotiseen 
rahoitusohjelmien ja poliittisten ohjelmien 
järjestelmään siirtyminen vaatii 
talousarvioita koskevaa kurinalaisuutta ja 
moitteetonta varainhoitoa koskevan 
toimielinten sopimuksen1 mukaisen 
nykyisen rahoituskehyksen pidentämistä 
vuoden 2016 loppuun saakka, jolloin 
seuraava rahoituskehys astuu voimaan 
vuoden 20172 alussa;

Or. el

Tarkistus 47
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
51 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yleisten asioiden neuvosto hyväksyy 
Euroopan parlamenttia kuultuaan koko 
18 kuukautta kestävälle toimikaudelle 
kaikkien kolmen puheenjohtajaryhmän 
operationaalisen toimintaohjelman, joka 
toimii kunkin puheenjohtajavaltion 
puolivuotisen toimikauden 
toimenpideohjelman kehyksenä;

– yleisten asioiden neuvosto hyväksyy 
Euroopan parlamenttia kuultuaan koko 
18 kuukautta kestävälle toimikaudelle 
kaikkien kolmen puheenjohtajaryhmän 
operationaalisen aikataulun, joka toimii 
kunkin puheenjohtajavaltion puolivuotisen 
toimikauden operationaalisen aikataulun
kehyksenä;

Or. en

                                               
1 Toimielinten sopimus, – Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1). 
Sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 29 päivänä huhtikuuta 
2008 antamalla päätöksellä 371/2008/EY (EUVL L 128, 16.5.2008, s. 8).
2 Bögen mietinnön vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarvioinnista (INI/2008/2055) ja Guy-Quintin 
mietinnön Lissabonin sopimuksen rahoituskysymyksistä (INI/2008/2054) mukaisesti. 
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Tarkistus 48
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
51 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Euroopan parlamentti neuvottelee 
muiden Euroopan unionin toimielinten 
kanssa sopimusten tekemiseksi siitä, 
kuinka laajasti ja intensiivisesti 
parlamentille tiedotetaan sen 
täysistunnoissa eri ohjelmista;

Or. nl

Tarkistus 49
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. korostaa Lissabonin sopimuksen koko 
unionin ulkoiseen toimintaan, yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka mukaan 
luettuna, tuomaa uutta ulottuvuutta, joka 
voi yhdessä unionin oikeushenkilöyden ja 
alaa koskevien institutionaalisten 
uudistusten (etenkin kahta tehtävää 
hoitavan korkean edustajan ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EEAS) toimen 
perustamisen) kanssa olla ratkaiseva tekijä
unionin toiminnan yhtenäisyyden ja 
tehokkuuden kannalta tällä alalla ja 
tehostaa unionin näkyvyyttä 
maailmanlaajuisena toimijana;

52. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
koko unionin ulkoiseen toimintaan, 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
mukaan luettuna, tuoma uusi ulottuvuus,
jonka on tarkoitus yhdessä unionin 
oikeushenkilöyden ja alaa koskevien 
institutionaalisten uudistusten (etenkin 
kahta tehtävää hoitavan korkean edustajan 
ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EEAS) 
toimen perustamisen) kanssa luoda 
yhtenäisyyttä unionin ulkoiseen 
toimintaan, on epävarma; toteaa, että 
tämän ulkoisen toiminnan tehokkuus on 
suurelta osin riippuvainen nimitettävistä 
viranhaltijoista ja että tämä on liian 
epävarma perusta näiden uudistusten 
ottamiseksi käyttöön jo nyt;

Or. nl
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Tarkistus 50
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. korostaa Lissabonin sopimuksen koko 
unionin ulkoiseen toimintaan, yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka mukaan 
luettuna, tuomaa uutta ulottuvuutta, joka 
voi yhdessä unionin oikeushenkilöyden ja 
alaa koskevien institutionaalisten 
uudistusten (etenkin kahta tehtävää 
hoitavan korkean edustajan ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EEAS) toimen 
perustamisen) kanssa olla ratkaiseva tekijä 
unionin toiminnan yhtenäisyyden ja 
tehokkuuden kannalta tällä alalla ja 
tehostaa unionin näkyvyyttä 
maailmanlaajuisena toimijana;

52. korostaa Lissabonin sopimuksen koko 
unionin ulkoiseen toimintaan, yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka mukaan 
luettuna, tuomaa uutta ulottuvuutta, joka 
voi yhdessä unionin oikeushenkilöyden ja 
alaa koskevien institutionaalisten 
uudistusten (etenkin kahta tehtävää 
hoitavan korkean edustajan ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EEAS) toimen 
perustamisen) kanssa olla ratkaiseva tekijä 
unionin toiminnan yhtenäisyyden ja 
tehokkuuden kannalta tällä alalla ja 
tehostaa huomattavasti unionin näkyvyyttä 
maailmanlaajuisena toimijana;

Or. el

Tarkistus 51
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. katsoo, että kahta tehtävää hoitavan 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
toimen perustaminen on keskeinen askel
unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden 
ja näkyvyyden varmistamisessa;

54. katsoo, että kahta tehtävää hoitavan 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
toimen perustaminen ei automaattisesti 
turvaa koko unionin ulkoisen toiminnan 
näkyvyyden paranemista; on ennen 
muuta huolestunut piilevästä 
toimivaltaristiriidasta Eurooppa-
neuvoston, ulkosuhteiden neuvoston ja 
komission välillä; toteaa, että myös 
Euroopan parlamentti vaikuttaa tähän 
piilevään toimivaltaristiriitaan toteamalla 
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toistuvasti, että unionin 
ulkosuhdepolitiikan on kuuluttava 
ensisijaisesti komissiolle; on vakuuttunut 
siitä, että parlamentin kanta aiheuttaa 
huomattavaa painetta korkealle 
edustajalle;

Or. nl

Tarkistus 52
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. katsoo, että kahta tehtävää hoitavan 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
toimen perustaminen on keskeinen askel 
unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden 
ja näkyvyyden varmistamisessa;

54. katsoo, että kahta tehtävää hoitavan 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
toimen perustaminen on keskeinen askel 
unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden 
ja näkyvyyden varmistamisessa; katsoo, 
että nimitettävän korkean 
edustajan/varapuheenjohtajan olisi myös 
edustettava unionin monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 53
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. katsoo, että kahta tehtävää hoitavan 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
toimen perustaminen on keskeinen askel 
unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden 
ja näkyvyyden varmistamisessa;

54. katsoo, että kahta tehtävää hoitavan 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
toimen perustaminen on keskeinen askel 
unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden, 
tehokkuuden ja näkyvyyden 
varmistamisessa;

Or. el
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Tarkistus 54
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto (EEAS) tukee
merkittävästi korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan toimintaa ja on 
keskeinen tekijä unionin ulkoisen 
toiminnan uuden yhdennetyn 
lähestymistavan menestymisessä; korostaa, 
että uuden yksikön perustaminen 
edellyttää korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan muodollista esitystä, 
jonka hän voi antaa vasta aloitettuaan 
tehtävässä ja jonka vain neuvosto voi 
hyväksyä komission hyväksynnällä ja 
Euroopan parlamentin annettua asiasta 
lausunnon; kertoo aikomuksestaan käyttää 
täysin budjettivaltaansa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa perustettaessa;

56. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto (EEAS) voi tukea
merkittävästi korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan toimintaa ja 
voi olla keskeinen tekijä unionin ulkoisen 
toiminnan uuden yhdennetyn 
lähestymistavan menestymisessä; on 
kuitenkin huolestunut siitä, että 
sopimuksen perusteella tämän yksikön 
tehtävistä ja henkilöstön kokoonpanosta 
ei voida varmuudella sanoa paljon; 
kehottaa nimitettävää korkeaa edustajaa / 
varapuheenjohtajaa olemaan käyttämättä 
tätä ulkosuhdehallintoa kolmansissa 
maissa toimivien kansallisten lähetystöjen 
korvikkeena; kertoo aikomuksestaan 
käyttää täysin budjettivaltaansa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa perustettaessa;

Or. nl

Tarkistus 55
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa, että korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan tehtävät 
ovat erittäin vaativia ja edellyttävät 
runsaasti koordinointia muiden 
toimielinten, etenkin komission 
puheenjohtajan, jolle korkea 
edustaja / varapuheenjohtaja on poliittisesti 

57. korostaa, että korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan tehtävät 
ovat erittäin vaativia ja edellyttävät 
runsaasti koordinointia muiden 
toimielinten, etenkin komission 
puheenjohtajan kanssa, jolle korkea 
edustaja / varapuheenjohtaja on poliittisesti 
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vastuussa komission, neuvoston kiertävää 
puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion ja 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
toimialaan kuuluvissa ulkosuhdeasioissa, 
kanssa;

vastuussa komission toimialaan kuuluvissa 
ulkosuhdeasioissa, neuvoston kiertävää 
puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion 
kanssa ja Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan kanssa;

Or. en

Tarkistus 56
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa, että korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan toimen perustamiseen 
johtaneiden tavoitteiden saavuttaminen 
riippuu pitkälti komission puheenjohtajan 
ja korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
välisen poliittisen luottamuksen suhteesta 
ja korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
kyvystä toimia tuloksekkaassa yhteistyössä 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 
neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta 
hoitavan jäsenvaltion ja alaisuudessaan 
toimivien, unionin ulkosuhteisiin liittyvää 
erityistoimivaltaa käyttävien muiden 
komission jäsenten kanssa;

58. korostaa, että korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan toimen 
perustamiseen johtaneiden tavoitteiden 
saavuttaminen riippuu pitkälti komission 
puheenjohtajan ja korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan välisen 
poliittisen luottamuksen suhteesta ja 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
kyvystä toimia tuloksekkaassa yhteistyössä 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 
neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta 
hoitavan jäsenvaltion ja alaisuudessaan 
toimivien, unionin ulkosuhteisiin liittyvää 
erityistoimivaltaa käyttävien muiden 
komission jäsenten kanssa; kehottaa tästä 
syystä valittaessa henkilöitä komission 
puheenjohtajan ja korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan tehtäviin 
kiinnittämään erityistä huomiota 
valintaperusteisiin, jotka on täytettävä ja 
jotka koskevat ehdokkaiden kykyä toimia 
yhdessä ja muodostaa molemminpuolinen 
luottamussuhde henkilökohtaisella ja 
poliittisella tasolla;

Or. el
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Tarkistus 57
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. kehottaa komissiota ja korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa 
hyödyntämään täysin mahdollisuuden 
esittää ulkosuhteita koskevia yhteisiä 
aloitteita unionin ulkosuhteiden eri 
toiminnanalojen yhtenäisyyden 
tehostamiseksi ja yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvien 
aloitteiden hyväksymiseksi neuvostossa;

59. kehottaa komissiota ja korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa 
hyödyntämään mahdollisuuden esittää 
ulkosuhteita koskevia yhteisiä aloitteita 
unionin ulkosuhteiden eri toiminnanalojen 
yhtenäisyyden tehostamiseksi ja yhteiseen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvien 
aloitteiden hyväksymiseksi neuvostossa; 
toteaa tässä yhteydessä, että on ulko- ja 
turvallisuuspoliittisten toimien 
parlamentaarinen valvonta on tarpeen;

Or. de

Tarkistus 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
on annettava nimittämisehdotus erityisistä 
edustajista, joiden tehtävänä on Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan 
mukaisesti auttaa korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa tämän 
erityiseen toimivaltaan kuuluvissa, 
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
liittyvissä asioissa (Euroopan parlamentin 
on kuultava neuvoston nimittämiä 
erityisedustajia, joiden on tiedotettava 
toimistaan Euroopan parlamentille 
säännöllisesti);

korkean edustajan / varapuheenjohtajan on 
annettava ehdotus, jossa otetaan 
huomioon naisten ja miesten 
tasapainoinen edustus, sellaisten
erityisten edustajien nimittämiseksi, 
joiden tehtävänä on Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti 
auttaa korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa tämän 
erityiseen toimivaltaan kuuluvissa, 
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
liittyvissä asioissa (Euroopan parlamentin 
on kuultava neuvoston nimittämiä 
erityisedustajia, joiden on tiedotettava 
toimistaan Euroopan parlamentille 
säännöllisesti);
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Or. en

Tarkistus 59
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
on annettava nimittämisehdotus erityisistä 
edustajista, joiden tehtävänä on Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan 
mukaisesti auttaa korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa tämän 
erityiseen toimivaltaan kuuluvissa, 
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
liittyvissä asioissa (Euroopan parlamentin 
on kuultava neuvoston nimittämiä 
erityisedustajia, joiden on tiedotettava 
toimistaan Euroopan parlamentille 
säännöllisesti);

korkean edustajan / varapuheenjohtajan on 
annettava ehdotus, jossa otetaan 
huomioon naisten ja miesten 
tasapainoinen edustus, sellaisten
erityisten edustajien nimittämiseksi, 
joiden tehtävänä on Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti 
auttaa korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa tämän 
erityiseen toimivaltaan kuuluvissa, 
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
liittyvissä asioissa (Euroopan parlamentin 
on kuultava neuvoston nimittämiä 
erityisedustajia, joiden on tiedotettava 
toimistaan Euroopan parlamentille 
säännöllisesti);

Or. en

Tarkistus 60
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– estyessään osallistumasta ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevaan 
kansainväliseen ministeritason kokoukseen 
tai tapahtumaan korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa edustaa 
pyynnöstä joko puheenjohtajuusvuorossa 
olevan jäsenvaltion ulkoministeri tai 
erityinen edustaja, jos kokous tai 

– estyessään osallistumasta ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevaan 
kansainväliseen ministeritason kokoukseen 
tai tapahtumaan korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa edustaa 
pyynnöstä joko puheenjohtajuusvuorossa 
olevan jäsenvaltion ulkoministeri tai toinen 
komission jäsen taikka erityinen edustaja, 
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tapahtuma käsittelee tämän toimivaltaan 
kuuluvia asioita;

jos kokous tai tapahtuma käsittelee tämän 
toimivaltaan kuuluvia asioita;

Or. en

Tarkistus 61
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
61 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61 a. toteaa, että edellä mainitut 
suuntaviivat voiva auttaa määrittelemään 
tehtävien jaon Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan, komission 
puheenjohtajan ja korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan kesken; toistaa, että 
kahta tehtävää hoitavan korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan toimeen 
liittyy riski, että toimen haltija toimii 
ennen kaikkea neuvottelijana mutta 
poliittisesti vain toissijaisessa roolissa 
suhteessa Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajaan ja komission 
puheenjohtajaan; on huolestunut siitä, 
että korkea edustaja / varapuheenjohtaja 
kohtaa yhä enemmän samanlaisia 
ongelmia kuin nykyinen korkea edustaja; 
toteaa, että Euroopan unioni on taas 
päättänyt peittää aidon ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan puuttumisen 
luomalla uusia virkoja;

Or. nl

Tarkistus 62
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
62 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. katsoo, että erityistilanteissa voidaan 
ajatella, että neuvoston puheenjohtajaa, 
etenkin yleisten asioiden neuvoston 
puheenjohtajaa (etenkin puheenjohtajuutta 
hoitavan jäsenvaltion pääministeriä) sekä
neuvoston tietyn kokoonpanon 
puheenjohtajaa voidaan pyytää edustamaan 
unionia ulkoisesti Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan ja korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan 
suostumuksella;

62. katsoo, että enää ei ole suotavaa, että 
yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajaa 
(etenkin puheenjohtajuutta hoitavan 
jäsenvaltion pääministeriä) tai neuvoston 
tietyn kokoonpanon puheenjohtajaa 
voidaan pyytää edustamaan unionia 
ulkoisesti:

Or. en

Tarkistus 63
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa kaikkien unionin ulkoisen 
edustamisen eri tehtävistä vastaavien 
tahojen koordinoinnin ja yhteistyön 
merkitystä unionin ulkoisen yhtenäisyyden 
ja näkyvyyden varmistamiseksi;

63. korostaa kaikkien unionin ulkoisen 
edustamisen eri tehtävistä vastaavien 
tahojen koordinoinnin ja yhteistyön 
merkitystä toimivaltaristiriitojen 
välttämiseksi ja unionin ulkoisen 
yhtenäisyyden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi;

Or. de
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