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Tarkistus 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 
ja erityisesti 1 artiklan 12 kohdan,

Or. de

Tarkistus 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimukseen 
liitetyn pöytäkirjan kansallisten 
kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan 
unionissa ja erityisesti sen 9 artiklan,

Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Or. de

Tarkistus 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimukseen 
liitetyn pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Or. de
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Tarkistus 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin kansat ovat 
täydellisesti Euroopan parlamentin ja
kansallisten parlamenttien edustamia ja
että parlamentit ovat kulloinkin eri aloilla 
toimivaltaisia; katsoo, että Euroopan 
unionissa tarvittavan parlamentarismin 
vahvistamisen täytyy siksi perustua 
kahteen tekijään: yhtäältä Euroopan 
parlamentin toimivallan vahvistamiseen 
kaikessa unionin päätöksenteossa sekä 
toisaalta kansallisten parlamenttien 
toimivallan vahvistamiseen suhteessa 
maiden omiin hallituksiin.

B. katsoo, että kansalaiset ovat unionin
tasolla suoraan edustettuina Euroopan
parlamentissa ja että jäsenvaltioita 
edustaa neuvostossa niiden kulloinenkin 
hallitus, joka puolestaan on 
demokraattisesti vastuussa vastaavalle 
kansalliselle parlamentille (katso 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
12 artiklaa Lissabonin sopimuksen 
mukaisessa muodossa); katsoo, että 
Euroopan unionissa tarvittavan 
parlamentarismin vahvistamisen täytyy 
siksi perustua kahteen tekijään: yhtäältä 
Euroopan parlamentin toimivallan 
vahvistamiseen kaikessa unionin 
päätöksenteossa sekä toisaalta kansallisten 
parlamenttien toimivallan vahvistamiseen 
suhteessa maiden omiin hallituksiin.

Or. de

Tarkistus 5
Johannes Voggenhuber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin kansat ovat 
täydellisesti Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien edustamia ja että 
parlamentit ovat kulloinkin eri aloilla 
toimivaltaisia; katsoo, että Euroopan 
unionissa tarvittavan parlamentarismin
vahvistamisen täytyy siksi perustua 
kahteen tekijään: yhtäältä Euroopan 
parlamentin toimivallan vahvistamiseen 

B. katsoo, että unionin kansat ovat 
täydellisesti Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien edustamia ja että 
parlamentit ovat kulloinkin eri aloilla 
toimivaltaisia; katsoo, että Euroopan 
unionissa tarvittavan parlamentarismin 
vahvistamisen täytyy siksi perustua 
kahteen tekijään: yhtäältä Euroopan 
parlamentin toimivallan vahvistamiseen 
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kaikessa unionin päätöksenteossa sekä 
toisaalta kansallisten parlamenttien
toimivallan vahvistamiseen suhteessa 
maiden omiin hallituksiin.

kaikessa unionin päätöksenteossa sekä 
toisaalta kansallisten parlamenttien
harjoittaman valvonnan ja 
päätöksentekoon osallistumisen
vahvistamiseen suhteessa maiden omiin 
hallituksiin.

Or. de

Tarkistus 6
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kansanedustuslaitosten 
konferenssin järjestäminen tietyistä aiheista 
harkintavaiheen aikana on osoittautunut 
hyväksi ajatukseksi, joten tähän 
välineeseen voitaisiin tukeutua uudelleen 
uutta valmistelukuntaa muodostettaessa 
tai vastaavien tilaisuuksien yhteydessä,

D. toteaa, että kansanedustuslaitosten 
konferenssin järjestäminen tietyistä aiheista 
harkintavaiheen aikana on osoittautunut 
hyväksi ajatukseksi, joten tähän 
välineeseen pitäisi tarvittaessa tukeutua
myös tulevaisuudessa,

Or. en

Tarkistus 7
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille myönnetyt, 
erityisesti toissijaisuusperiaatteeseen
liittyvät uudet oikeudet rohkaisevat niitä 
osallistumaan unionin tasolla tapahtuvaan 
politiikan laadintaan jo varhaisessa 
vaiheessa,

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille myönnetty, 
erityisesti toissijaisuusperiaatteeseen
liittyvä uusi toimivalta rohkaisee niitä 
osallistumaan unionin tasolla tapahtuvaan 
politiikan laadintaan jo varhaisessa 
vaiheessa,

Or. en
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Tarkistus 8
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille myönnetyt, 
erityisesti toissijaisuusperiaatteeseen
liittyvät uudet oikeudet rohkaisevat niitä 
osallistumaan unionin tasolla tapahtuvaan 
politiikan laadintaan jo varhaisessa 
vaiheessa,

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille myönnetty, 
erityisesti toissijaisuusperiaatteeseen
liittyvä uusi toimivalta rohkaisee niitä 
osallistumaan unionin tasolla tapahtuvaan 
politiikan laadintaan jo varhaisessa 
vaiheessa,

Or. en

Tarkistus 9
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
 Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille myönnetyt, 
erityisesti toissijaisuusperiaatteeseen
liittyvät uudet oikeudet rohkaisevat niitä 
osallistumaan unionin tasolla tapahtuvaan 
politiikan laadintaan jo varhaisessa 
vaiheessa,

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille myönnetyt, 
erityisesti toissijaisuusperiaatteeseen 
liittyvät uudet oikeudet rohkaisevat niitä 
osallistumaan unionin tasolla tapahtuvaan 
politiikan laadintaan aktiivisesti jo 
varhaisessa vaiheessa,

Or. el

Tarkistus 10
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
 Johdanto-osan I kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien ensisijaisena 
tehtävänä on osallistua 
lainsäädäntöprosessiin ja valvoa poliittisia 
valintoja kansallisella ja yhteisön tasolla;
katsoo, että tämä ei tee turhaksi yhteisen 
edun puolesta tehtävää läheistä yhteistyötä 
varsinkaan unionin lainsäädännön
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä,

I. katsoo, että Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien ensisijaisena 
tehtävänä on osallistua 
lainsäädäntöprosessiin ja valvoa poliittisia 
valintoja kansallisella ja yhteisön tasolla;
katsoo, että tämä tekee eurooppalaisen
yhteisen edun puolesta toteutettavasta 
läheisestä yhteistyöstä välttämätöntä 
etenkin, kun kyseessä on unionin 
lainsäädännön saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä oikealla tavalla,

Or. el

Tarkistus 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin 
sopimuksella (eli parlamenttien 
sopimuksella) kansallisille parlamenteille 
myönnettyihin uusiin oikeuksiin, jotka 
lisäävät niiden merkitystä Euroopan 
unionin poliittisissa prosesseissa, ja katsoo, 
että nämä oikeudet voidaan jakaa kolmeen 
luokkaan:

1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin 
sopimuksella (eli parlamenttien 
sopimuksella) kansallisille parlamenteille 
myönnettyihin tehtäviin ja oikeuksiin, 
jotka lisäävät niiden merkitystä Euroopan 
unionin poliittisissa prosesseissa, ja katsoo, 
että ne voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

Oikeus saada tietoa Tietoa

– vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvien toimien arvioinnista

– vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvien toimien arvioinnista

– sisäistä turvallisuutta käsittelevän 
pysyvän komitean toiminnasta

– sisäistä turvallisuutta käsittelevän 
pysyvän komitean toiminnasta

– perussopimusten muuttamista koskevista 
ehdotuksista

– perussopimusten muuttamista koskevista 
ehdotuksista

– unionin jäseneksi liittymistä koskevista 
hakemuksista

– unionin jäseneksi liittymistä koskevista 
hakemuksista

– yksinkertaistetuista perussopimusten 
muutoksista (kuusi kuukautta ennen 

– yksinkertaistetuista perussopimusten 
muutoksista (kuusi kuukautta ennen 
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päätöksen tekemistä) päätöksen tekemistä)
– ehdotuksista perussopimuksia 
täydentäviksi toimiksi;

– ehdotuksista perussopimuksia 
täydentäviksi toimiksi;

– Oikeus osallistua aktiivisesti – Aktiivinen osallistuminen
– unionin moitteettomaan toimintaan
(yleismääräys)

– unionin moitteettomaan toimintaan
(yleismääräys)

– Europolin ja Eurojustin valvontaan 
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa

– Europolin ja Eurojustin valvontaan 
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa

– perustamissopimuksen muuttamista 
käsitteleviin sopimisiin;

– perustamissopimuksen muuttamista 
käsitteleviin sopimisiin;

– Oikeus vastustaa – Vastustus, joka koskee
– toissijaisuusperiaatteen vastaista 
lainsäädäntöä "keltaisen kortin" ja
"oranssin kortin" menettelyillä

– toissijaisuusperiaatteen vastaista 
lainsäädäntöä "keltaisen kortin" ja
"oranssin kortin" menettelyillä

– yksinkertaistetulla menettelyllä 
hyväksyttäviä perustamissopimuksen 
muutoksia

– yksinkertaistetulla menettelyllä 
hyväksyttäviä perustamissopimuksen 
muutoksia

– siviilioikeudellisia kysymyksiä
(perheoikeus) koskevia oikeudellisen 
yhteistyön toimia

– siviilioikeudellisia kysymyksiä
(perheoikeus) koskevia oikeudellisen 
yhteistyön toimia

– toissijaisuusperiaatteen rikkomista 
panemalla vireille kanne yhteisöjen 
tuomioistuimessa (sikäli kun tämä on 
kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan 
mahdollista);

– toissijaisuusperiaatteen rikkomista 
panemalla vireille kanne yhteisöjen 
tuomioistuimessa (sikäli kun tämä on 
kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan 
mahdollista);

Or. de

Tarkistus 12
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa tyytyväisenä, että sen suhteet 
kansallisiin parlamentteihin ovat 
kehittyneet myönteisesti viime vuosina 
etenkin seuraavien yhteistoimintamuotojen 
avulla: 

2. toteaa tyytyväisenä, että sen suhteet 
kansallisiin parlamentteihin ovat 
kehittyneet melko myönteisesti viime 
vuosina¸ mutta eivät vielä riittävästi, 
etenkin seuraavien yhteistoimintamuotojen 
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avulla: 

Or. el

Tarkistus 13
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa tyytyväisenä, että sen suhteet 
kansallisiin parlamentteihin ovat 
kehittyneet myönteisesti viime vuosina 
etenkin seuraavien yhteistoimintamuotojen 
avulla:

2. toteaa tyytyväisenä, että sen suhteet 
kansallisiin parlamentteihin ja niiden 
jäseniin ovat kehittyneet myönteisesti 
viime vuosina etenkin seuraavien 
yhteistoimintamuotojen avulla:

Or. de

Tarkistus 14
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yhteiset parlamentaariset tapaamiset, 
joissa käsitellään useita valiokuntia 
koskevia horisontaalisia kysymyksiä;

Or. de

Tarkistus 15
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on sitä mieltä, että olisi kehitettävä uusia 
lainsäädäntömenettelyä edeltävän ja sen 
jälkeisen vuoropuhelun muotoja Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
välille;

3. on sitä mieltä, että olisi kehitettävä uusia 
lainsäädäntömenettelyä edeltävän ja sen 
jälkeisen vuoropuhelun muotoja Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
välille, jotta voitaisiin saavuttaa 
merkittävä lainsäädännöllinen 
yhdenmukaisuus ja yhteenkuuluvuus 
Euroopan unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 16
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa kansallisia parlamentteja 
vahvistamaan pyrkimyksiään saada 
kansalliset hallitukset vastaamaan siitä, 
miten ne hallinnoivat EU:n varojen 
käyttöä; kehottaa kansallisia 
parlamentteja tarkastelemaan 
kansallisten vaikutustenarviointien laatua 
sekä tapaa, jolla kansalliset hallitukset 
siirtävät EU:n oikeutta kansalliseen 
lainsäädäntöön ja toteuttavat EU:n 
politiikkaa sekä rahoitusohjelmia valtion, 
alueiden ja paikallisviranomaisten 
tasolla; kehottaa kansallisia 
parlamentteja valvomaan tarkoin 
Lissabonin esityslistaan liittyvien 
kansallisten toimintaohjelmien 
raportointia; 

Or. en
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Tarkistus 17
Andrzej Wielowieyski

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että kansallisille parlamenteille 
on annettava tukea, kun ne tarkastelevat 
lainsäädäntöehdotuksia ennen niiden 
käsittelyä unionin lainsäädäntövaltaa 
käyttävissä elimissä;

4. katsoo, että kansallisille parlamenteille 
on annettava tukea, kun ne tarkastelevat 
lainsäädäntöehdotuksia ennen niiden 
käsittelyä unionin lainsäädäntövaltaa 
käyttävissä elimissä, ja katsoo, että tukea 
on annettava myös valtioiden hallitusten 
suorittamalle tarkastelulle niiden 
toimiessa neuvostossa;

Or. en

Tarkistus 18
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että kansallisille parlamenteille
on annettava tukea, kun ne tarkastelevat 
lainsäädäntöehdotuksia ennen niiden 
käsittelyä unionin lainsäädäntövaltaa 
käyttävissä elimissä;

4. pitää asianmukaisena, että kansallisille 
parlamenteille annetaan tukea, kun ne 
tarkastelevat lainsäädäntöehdotuksia ennen 
niiden käsittelyä unionin 
lainsäädäntövaltaa käyttävissä elimissä;

Or. de

Tarkistus 19
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, että Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien valiokuntien 

6. huomauttaa, että Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien valiokuntien 
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puheenjohtajien väliset kokoukset, kuten 
ulkoasiainvaliokuntien ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntien puheenjohtajien 
tapaamiset, ovat osanottajien pienen 
määrän ansiosta tietojen ja näkemysten 
vaihdon väline;

puheenjohtajien väliset kokoukset, kuten 
ulkoasiainvaliokuntien, perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntien 
puheenjohtajien tapaamiset, ovat 
osanottajien pienen määrän ansiosta 
tietojen ja näkemysten vaihdon väline;

Or. el

Tarkistus 20
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoisi tässä yhteydessä kansallisilta 
parlamenteilta innovaatioita, kuten 
Euroopan parlamentin jäsenille annettavaa 
oikeutta tulla kutsutuiksi kerran vuodessa 
pitämään puheenvuoron kansallisten 
parlamenttien täysistunnoissa, osallistua 
neuvoa-antavassa ominaisuudessa 
Eurooppa-asioiden valiokuntien 
kokouksiin, osallistua valiokuntien 
kokouksiin niiden käsitellessä niiden 
toimialaan kuuluvia Euroopan unionin 
säädöksiä tai osallistua vastaavien 
poliittisten ryhmien kokouksiin neuvoa-
antavassa ominaisuudessa;

8. toivoisi tässä yhteydessä kansallisilta 
parlamenteilta innovaatioita, kuten 
Euroopan parlamentin eri asioista 
vastaavien valiokuntien puheenjohtajille
annettavaa oikeutta tulla kutsutuiksi kerran 
vuodessa pitämään puheenvuoro 
kansallisten parlamenttien vastaavissa 
valiokunnissa ja Euroopan parlamentin 
jäsenille annettavaa oikeutta käyttää 
puheenvuoroja kansallisten parlamenttien
täysistunnoissa, osallistua neuvoa-
antavassa ominaisuudessa Eurooppa-
asioiden valiokuntien kokouksiin, 
osallistua eri asioita käsittelevien
valiokuntien kokouksiin niiden käsitellessä 
niiden toimialaan kuuluvia Euroopan 
unionin säädöksiä tai osallistua vastaavien 
poliittisten ryhmien kokouksiin neuvoa-
antavassa ominaisuudessa;

Or. el



AM\769580FI.doc 13/17 PE420.192v01-00

FI

Tarkistus 21
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoisi tässä yhteydessä kansallisilta 
parlamenteilta innovaatioita, kuten
Euroopan parlamentin jäsenille annettavaa 
oikeutta tulla kutsutuiksi kerran vuodessa 
pitämään puheenvuoron kansallisten 
parlamenttien täysistunnoissa, osallistua 
neuvoa-antavassa ominaisuudessa 
Eurooppa-asioiden valiokuntien 
kokouksiin, osallistua valiokuntien 
kokouksiin niiden käsitellessä niiden 
toimialaan kuuluvia Euroopan unionin 
säädöksiä tai osallistua vastaavien 
poliittisten ryhmien kokouksiin neuvoa-
antavassa ominaisuudessa;

8. toivoisi tässä yhteydessä kansallisilta 
parlamenteilta innovaatioita esimerkiksi 
niin, että kansalliset parlamentit voisivat 
antaa Euroopan parlamentin jäsenille
mahdollisuuden käyttää puheenvuoroja 
istunnoissa, osallistua neuvoa-antavassa 
ominaisuudessa Eurooppa-asioiden 
valiokuntien kokouksiin, osallistua 
valiokuntien kokouksiin niiden käsitellessä 
niiden toimialaan kuuluvia Euroopan 
unionin säädöksiä, tai puolueryhmät 
voisivat kutsua Euroopan parlamentin 
jäseniä osallistumaan kokouksiinsa
neuvoa-antavassa ominaisuudessa;

Or. de

Tarkistus 22
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suosittaa, että tutkitaan mahdollisuutta 
myöntää Euroopan parlamentin 
valiokunnille määrärahoja, joilla ne voivat 
järjestää kokouksia kansallisten 
parlamenttien vastaavien valiokuntien 
kanssa ja luoda tekniset edellytykset 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin eri valiokuntien esittelijöiden
videokonferenssille;

9. suosittaa, että annetaan Euroopan 
parlamentin valiokunnille riittävästi 
määrärahoja, jotta ne voivat järjestää 
kokouksia kansallisten parlamenttien 
vastaavien valiokuntien kanssa ja jotta 
Euroopan parlamentin esittelijät ja 
varjoesittelijät voivat tavata kansallisia 
parlamentteja edustavia vastaavia tehtäviä 
hoitavia kollegoitaan, ja kehottaa 
tutkimaan, voidaanko luoda tekniset 
edellytykset kansallisten parlamenttien ja 
Euroopan parlamentin eri valiokuntien 
esittelijöiden välisille 
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videokonferensseille;

Or. de

Tarkistus 23
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. uskoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille annetut 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevat laajemmat valtuudet 
mahdollistavat yhteisön lainsäädäntöön 
vaikuttamisen ja sen valvonnan varhaisessa 
vaiheessa ja edistävät osaltaan 
lainsäädännön parantamista Euroopan 
unionin tasolla;

10. uskoo, että Lissabonin sopimuksella 
kansallisille parlamenteille annetut 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevat laajemmat valtuudet 
mahdollistavat yhteisön lainsäädäntöön 
vaikuttamisen ja sen valvonnan varhaisessa 
vaiheessa ja edistävät osaltaan 
lainsäädännön parantamista ja edistävät 
lainsäädännön lähentämistä Euroopan 
unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 24
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että kansallisille parlamenteille 
annetaan ensi kertaa Euroopan unionin 
asioita koskeva tarkoin määritelty rooli, 
joka on erillään kansallisten hallitusten 
roolista ja lähentää unionia kansalaisiin;

11. toteaa, että kansallisille parlamenteille 
annetaan ensi kertaa Euroopan unionin 
asioita koskeva virallinen rooli, joka on 
erillään kansallisten hallitusten roolista, 
edistää demokraattisen valvonnan 
vahvistamista ja lähentää unionia 
kansalaisiin;

Or. el
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Tarkistus 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että kansallisten 
parlamenttien tulee valvoa kansallisten 
hallitusten toimintaa ensi kädessä 
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 
mukaisesti;

12. muistuttaa, että kansallisten 
parlamenttien tulee valvoa kansallisten 
hallitusten toimintaa ensi kädessä 
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 
mukaisesti; toteaa kuitenkin, että tämän 
tehtävän tehokkaasta suorittamisesta 
edustuksellisen demokratian periaatteen 
nimenomaisena osana on nyt tullut 
Euroopan unionin työn laillisuutta 
koskeva edellytys;

Or. de

Tarkistus 26
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että kansallisten 
parlamenttien tulee valvoa kansallisten 
hallitusten toimintaa ensi kädessä 
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 
mukaisesti;

12. muistuttaa, että kansallisten 
parlamenttien tulee valvoa kansallisten 
hallitusten toimintaa ensi kädessä 
valtiosääntöjensä ja lakiensa asettamien 
vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. suosittelee, että perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan ehdotuksen jälkeen 
puheenjohtajakokous panee alulle tai 
hyväksyy menettelyjä ja mekanismeja, 
joiden avulla voidaan lisätä ja edistää 
yhteistyötä Euroopan parlamentin ja 
yhden tai useamman kansallisen 
parlamentin välillä samalla 
vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen;

Or. en

Tarkistus 28
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että jos kansallisilla 
parlamenteilla on tehokkaampia välineitä 
poliittista ohjausta ja valvontaa varten 
suhteessa täytäntöönpaneviin elimiin, 
joilla on päätösvaltaa ja toimivaltaa EU:n 
yhteenkuuluvuuteen ja 
yhdenmukaisuuteen liittyvillä aloilla, 
Euroopan parlamentti ottaa käyttöön 
riittävät yhteistyömuodot, joiden avulla 
mahdollistetaan sen toimien 
yhteensovittaminen kansallisten 
parlamenttien toimien kanssa;

Or. en

Tarkistus 29
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että Euroopan parlamentin 
valiokuntien tulisi osallistua nykyistä 
voimakkaammin COSACin kokousten 
valmisteluun ja edustukseen niissä; katsoo, 
että perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan 
puheenjohtajan olisi johdettava 
parlamentin valtuuskuntaa ja että 
valtuuskunnan olisi koostuttava 
kulloisenkin COSACin kokouksen 
esityslistalla olevia aiheita käsittelevien 
valiokuntien puheenjohtajista ja 
esittelijöistä; pitää suotavana, että 
puheenjohtajakokoukselle tiedotetaan 
säännöllisesti ja parlamentin jäsenille 
kerran vuodessa COSACin kokousten 
edistymisestä ja tuloksista;

22. katsoo, että Euroopan parlamentin 
valiokuntien tulisi osallistua nykyistä 
voimakkaammin COSACin kokousten 
valmisteluun ja edustukseen niissä; katsoo, 
että perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan 
puheenjohtajan olisi johdettava 
parlamentin valtuuskuntaa ja että 
valtuuskunnan olisi koostuttava 
kulloisenkin COSACin kokouksen 
esityslistalla olevia aiheita käsittelevien 
valiokuntien puheenjohtajista ja 
esittelijöistä; pitää suotavana, että 
puheenjohtajakokoukselle tiedotetaan 
säännöllisesti ja parlamentin jäsenille 
kunkin kokouksen jälkeen COSACin 
kokousten edistymisestä ja tuloksista;

Or. de
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