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Tarkistus 85
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
Horisontaalinen tarkistus

Nykyinen teksti Tarkistus

Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 
työjärjestykseen ei saa sisällyttää 
Lissabonin sopimukseen liittyviä artikloja 
ennen kuin ratifiointimenettely on saatettu 
päätökseen.

Or. en

Perustelu

Tällaiset artiklat voidaan hyväksyä ainoastaan jos ja kun Lissabonin sopimuksen 
ratifiointimenettely on saatettu päätökseen. Rajoittamatta valiokunnan mahdollista 
valmistelutyötä ja keskustelua seuraavalle parlamentille jää riittävästi aikaa ottaa 
työjärjestys uudelleen käsiteltäväksi ja saattaa se päätökseen ratifiointimenettelyn loppumisen 
ja uuden perussopimuksen mahdollisen voimaantulopäivän välissä.

Tarkistus 86
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Parlamentti voi antaa jäsentensä 
taloudellisten etujen julkistamista koskevia 
sääntöjä, jotka otetaan tämän 
työjärjestyksen liitteeksi*.

1. Parlamentti antaa jäsentensä 
taloudellisten etujen julkistamista koskevia 
sääntöjä, jotka otetaan tämän 
työjärjestyksen liitteeksi1.

Or. en

Perustelu

Liite on jo olemassa, joten parlamentti voi osoittaa, kuinka vahvasti se on sitoutunut tietojen 
julkistamiseen. Tämän sitoumuksen mukaisesti liitteessä olisi mainittava, että jäsenen 
suullisesti antamat tiedot, joissa hän ilmoittaa taloudelliset etunsa, kirjataan pöytäkirjaan, 
kuten jo kaikki muut täysistunnossa käytettävät puheenvuorot, ja ne on ilmoitettava 
                                               
1 Katso liite I.
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eksplisiittisesti valiokunnassa, kun ehdotetaan esittelijää.

Tarkistus 87
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
10 a artikla – 1 kohta (uusi)
10 a artikla – 2 kohta (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

10 a artikla
Tarkkailijat

1. Kun Euroopan unioniin liittymistä 
koskeva sopimus on allekirjoitettu 
hakijavaltion kanssa, puhemies voi 
puheenjohtajakokoukselta suostumuksen 
saatuaan pyytää hakijavaltion 
parlamenttia nimeämään omien 
jäsentensä joukosta tarkkailijoita, joiden 
määrä vastaa tälle valtiolle Euroopan 
parlamentissa myönnettyjä paikkoja.
Tarkkailijat osallistuvat parlamentin 
työskentelyyn, kunnes liittymissopimus 
tulee voimaan, ja heillä on oikeus käyttää 
puheenvuoroja valiokunnissa ja 
poliittisissa ryhmissä. Heillä ei ole 
äänestysoikeutta eivätkä he voi asettua 
ehdokkaaksi tehtäviin parlamentissa. 
Heidän osallistumisellaan ei ole 
oikeudellisia vaikutuksia parlamentin 
työskentelyyn.
Heitä kohdellaan parlamentin jäsenten 
tavoin parlamentin tilojen käytön ja 
heidän toiminnastaan tarkkailijoina 
aiheutuvien kustannusten korvaamisen 
suhteen.
2. (*) Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin, kunnes järjestely, jonka 
mukaan tietyille jäsenvaltioille 
myönnetään lisäpaikkoja seitsemännen 
vaalikauden loppuun asti, tulee voimaan1. 
Asianomaisia jäsenvaltioita pyydetään 

                                               
1 11. ja 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.
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nimeämään tarkkailijoiksi niitä 
ehdokkaita, jotka olisi valittu, jos 
lisäpaikat olisi jo myönnetty edeltävien 
Euroopan parlamentin vaalien aikana.

Or. en

Tarkistus 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Euroopan parlamentin työjärjestys
10 a artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

10 a artikla (*)
Joulukuussa 2008 annetun Eurooppa-
neuvoston julkilausuman mukaisesti 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen Euroopan parlamenttiin tulee 
tarkkailijoiksi 18 lisäjäsentä, jotka ovat 
seurausta vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaaleja varten päätetyn 
kokoonpanon ja vuoden 2007 hallitusten 
välisen konferenssin päätösasiakirjan 
liitteenä olevien julistusten välisestä 
erosta.
Tarkkailijoina toimivilla Euroopan 
parlamentin jäsenillä on samat oikeudet 
kuin Euroopan parlamentin jäsenillä sen 
jälkeen, kun Euroopan unionin 
primaarilainsäädäntöä on muutettu 
Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2008 
antaman julkilausuman mukaisesti.
Kukin asianosainen jäsenvaltio nimeää 
tarkkailijoina toimivat Euroopan 
parlamentin jäsenet vaalilakinsa 
mukaisesti, ja nimitykset hyväksytään 
30 kalenteripäivän kuluttua Lissabonin 
sopimuksen julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. es
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Tarkistus 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Euroopan parlamentin työjärjestys
24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a. Puheenjohtajakokouksella on 
toimivalta järjestää jäsenneltyä 
yhteistoimintaa kansalaisyhteiskunnan 
kanssa Euroopan unionin poliittisella 
asialistalla olevista tärkeistä aiheista.
Puhemiehistö nimeää varapuhemiehen 
huolehtimaan yhteistoiminnan 
täytäntöönpanosta. Hän tekee 
puheenjohtajakokoukselle säännöllisesti 
selkoa tätä koskevasta toiminnastaan.

Or. fr

Tarkistus 90
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
28 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Jäsenet saavat esittää puhemiehistön, 
puheenjohtajakokouksen ja kvestorien 
toimintaan liittyviä kysymyksiä. 
Kysymykset esitetään puhemiehelle 
kirjallisina ja ne julkaistaan yhdessä niihin 
annettujen vastausten kanssa parlamentin 
tiedotteessa (Bulletin) kolmenkymmenen 
päivän kuluessa niiden käsiteltäväksi 
jättämisestä.

2. Jäsenet saavat esittää puhemiehistön, 
puheenjohtajakokouksen ja kvestorien 
toimintaan liittyviä kysymyksiä. 
Kysymykset esitetään puhemiehelle 
kirjallisina, niistä ilmoitetaan jäsenille ja 
ne julkaistaan yhdessä niihin annettujen 
vastausten kanssa parlamentin 
www-sivustolla kolmenkymmenen päivän 
kuluessa niiden käsiteltäväksi jättämisestä.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitetyn 
tarkistuksen 1.)

Perustelu

Tekstiä on mukautettava, koska tiedotetta ei enää ole.
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Tarkistus 91
Íñigo Méndez de Vigo

Euroopan parlamentin työjärjestys
30 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

30 a artikla
Laajennetut työryhmät

Yksittäiset jäsenet voivat muodostaa 
laajennettuja työryhmiä, joilla voi olla 
merkittävä epävirallinen tehtävä eri 
poliittisten ryhmien välisen näkemysten 
vaihdon lisäämisessä erityisistä 
kysymyksistä, eri valiokuntien jäsenten 
lähentämisessä sekä jäsenten ja 
kansalaisyhteiskunnan välisten 
yhteyksien edistämisessä.
Laajennetut työryhmät eivät saa 
harjoittaa toimintaa, joka saattaisi johtaa 
sekaannukseen parlamentin tai sen 
elinten virallisen toiminnan kanssa. Siinä 
tapauksessa, että laajennettujen 
työryhmien perustamista koskevia 
puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä 
noudatetaan, poliittiset ryhmät voivat 
edistää laajennettujen työryhmien 
toimintaa tarjoamalla niille logistista 
tukea.

Or. en

Tarkistus 92
Kathy Sinnott

Euroopan parlamentin työjärjestys
30 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

30 a artikla
Laajennetut työryhmät
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Yksittäiset jäsenet voivat muodostaa 
laajennettuja työryhmiä, joilla voi olla 
merkittävä epävirallinen tehtävä eri 
poliittisten ryhmien välisen näkemysten 
vaihdon lisäämisessä erityisistä 
kysymyksistä, eri valiokuntien jäsenten 
lähentämisessä sekä jäsenten ja 
kansalaisyhteiskunnan välisten 
yhteyksien edistämisessä.
Laajennetut työryhmät eivät saa 
harjoittaa toimintaa, joka saattaisi johtaa 
sekaannukseen parlamentin tai sen 
elinten virallisen toiminnan kanssa. Siinä 
tapauksessa, että laajennettujen 
työryhmien perustamista koskevia 
puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä 
noudatetaan, poliittiset ryhmät voivat 
edistää laajennettujen työryhmien 
toimintaa tarjoamalla niille logistista 
tukea.

Or. en

Tarkistus 93
Richard Howitt

Euroopan parlamentin työjärjestys
30 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

30 a artikla
Laajennetut työryhmät

Yksittäiset jäsenet voivat muodostaa 
laajennettuja työryhmiä, joilla voi olla 
merkittävä epävirallinen tehtävä eri 
poliittisten ryhmien välisen näkemysten 
vaihdon lisäämisessä erityisistä 
kysymyksistä, eri valiokuntien jäsenten 
lähentämisessä sekä jäsenten ja 
kansalaisyhteiskunnan välisten 
yhteyksien edistämisessä.
Laajennetut työryhmät eivät saa 
harjoittaa toimintaa, joka saattaisi johtaa 
sekaannukseen parlamentin tai sen 
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elinten virallisen toiminnan kanssa. Siinä 
tapauksessa, että laajennettujen 
työryhmien perustamista koskevia 
puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä 
noudatetaan, poliittiset ryhmät voivat 
edistää laajennettujen työryhmien 
toimintaa tarjoamalla niille logistista 
tukea.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään laajennettujen työryhmien tehtävä ja merkitys poliittisten ryhmien, 
valiokuntien ja kansalaisyhteiskunnan välisen yhteistyön edistämisessä erityisissä 
kysymyksissä ja selvennetään, miten laajennettujen työryhmien toimintaa olisi edistettävä 
puhemiehistön hyväksymien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 94
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
34 artikla (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

Perusoikeuksien kunnioittaminen, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate, 

oikeusvaltioperiaate ja 
rahoitusvaikutukset

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
noudattaminen

Lainsäädäntöehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
perusoikeuksien kunnioittamiseen ja 
etenkin säädöksen yhdenmukaisuuteen 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
kanssa ja toissijaisuus-, suhteellisuus-
sekä oikeusvaltioperiaatteeseen. Jos 
ehdotuksella on rahoitusvaikutuksia, 
parlamentti tarkistaa varojen riittävyyden.

1. Parlamentti kunnioittaa kaikessa 
toiminnassaan täysin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia.

Parlamentti kunnioittaa myös täysin 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
2 artiklassa sekä 6 artiklan 2 ja 
3 kohdassa vahvistettuja oikeuksia ja 
periaatteita.
2. Jos asiasta vastaava valiokunta, 
poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 
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katsoo, että säädösehdotus tai sen osa on 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen oikeuksien vastainen, asia 
annetaan sen tai niiden pyynnöstä 
perusoikeuskirjan tulkinnasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi. Kyseisen 
valiokunnan lausunto liitetään asiasta 
vastaavan valiokunnan mietintöön.
Jos asiasta vastaava valiokunta päättää, 
että perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
oikeuksia on loukattu, säädösehdotus 
lähetetään takaisin aloitteen tekijälle.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 2.)

Perustelu

Viimeisen virkkeen lisääminen antaa enemmän arvoa valiokunnan lausunnolle.

Tarkistus 95
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
36 a artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

36 a artikla (*)
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattaminen
1. Säädösehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseen. Lukuun ottamatta 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 
4 artiklassa tarkoitettuja kiireellisiä 
tapauksia parlamentti ei päätä 
ensimmäistä käsittelyään ennen kuin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklassa vahvistettu kahdeksan viikon 
määräaika on päättynyt.
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2. Valiokunta, jonka toimivaltaan 
1 kohdassa tarkoitetut asiat kuuluvat, voi 
asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan päättää laatia 
suosituksia säädösehdotuksesta.
3. Jos kansallinen parlamentti toimittaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle 
perustellun lausunnon kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklan mukaisesti, asiakirja lähetetään 
asiasta vastaavaan valiokuntaan ja 
toimitetaan tiedoksi valiokunnalle, jonka 
toimivaltaan toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen kuuluu. Jos parlamentti 
vastaanottaa perustellun lausunnon sen 
jälkeen, kun asiasta vastaava valiokunta 
on hyväksynyt mietintönsä, se jaetaan 
kaikille jäsenille ennen kuin mietinnöstä 
äänestetään istuntoasiakirjana. Asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
pyytää, että asia palautetaan 
valiokuntaan.
4. Jos vähintään kolmasosa kansallisten 
parlamenttien kokonaisäänimäärästä – tai 
vähintään neljännes, kun on kyse 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 76 artiklan perusteella 
tehdystä esityksestä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi – edustaa 
sellaisia perusteltuja lausuntoja, joiden 
mukaan esityksessä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
parlamentti ei tee päätöstä ennen kuin 
ehdotuksen laatija on ilmoittanut, miten 
aikoo menetellä.
5. Jos tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudatettaessa vähintään yksinkertainen 
enemmistö kansallisten parlamenttien 
äänimäärästä edustaa sellaisia 
perusteltuja lausuntoja, joiden mukaan 
ehdotuksessa lainsäätämisjärjestyksessä
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
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noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaava valiokunta voi kansallisten 
parlamenttien ja komission toimittamia 
perusteltuja lausuntoja tarkasteltuaan 
suosittaa Euroopan parlamentille, että se 
hylkää ehdotuksen 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisen 
perusteella, tai osoittaa parlamentille 
muun suosituksen, johon voi sisältyä 
ehdotuksia toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista koskevaksi tarkistukseksi.
Suositus annetaan täysistunnon 
käsiteltäväksi keskustelua ja äänestystä 
varten. Jos suositus ehdotuksen 
hylkäämisestä hyväksytään äänestyksessä 
annettujen äänten enemmistöllä, 
puhemies ilmoittaa menettelyn 
päättyneen. Jos täysistunto ei hylkää 
esitystä, menettely jatkuu, ja siinä otetaan 
huomioon parlamentin mahdollisesti 
hyväksymät suositukset.
6. Jos alueiden komitea toimittaa 
Euroopan parlamentille lausunnon, jonka 
mukaan se vastustaa säädösehdotusta 
toissijaisuusperiaatteen noudattamatta 
jättämisen perusteella, lausunto 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan sekä valiokuntaan, jonka 
toimivaltaan 1 kohdassa tarkoitetut asiat 
kuuluvat. Viimeksi mainittu valiokunta 
voi antaa suosituksia, joista äänestetään 
ennen ensimmäisen käsittelyn 
päättämistä.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 5 ja korvaa sen.)

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään työjärjestykseen kansallisten parlamenttien käytössä olevat uudet 
menettelyt, jotka liittyvät toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen (nk. keltaisen kortin 
menettely ja oranssin kortin menettely).
Koska alueiden komitea voi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn 
pöytäkirjan 8 artiklan mukaan panna vireille kanteen, jos se katsoo, että 
toissijaisuusperiaatetta ei ole noudatettu, Euroopan parlamentin olisi kiinnitettävä erityistä 
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huomiota alueiden komitean lausuntoihin, joissa vastustetaan säädösehdotusta 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisen perusteella.

Tarkistus 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopan parlamentin työjärjestys
36 a artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

36 a artikla (*)
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattaminen
1. Säädösehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseen. Lukuun ottamatta 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 
4 artiklassa tarkoitettuja kiireellisiä 
tapauksia parlamentti ei päätä 
ensimmäistä käsittelyään ennen kuin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklassa vahvistettu kahdeksan viikon 
määräaika on päättynyt.
2. Valiokunta, jonka toimivaltaan 
1 kohdassa tarkoitetut asiat kuuluvat, voi 
asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan päättää laatia 
suosituksia säädösehdotuksesta.
3. Jos kansallinen parlamentti toimittaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle 
perustellun lausunnon kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
6 artiklan mukaisesti, asiakirja lähetetään 
asiasta vastaavaan valiokuntaan ja 
toimitetaan tiedoksi valiokunnalle, jonka 
toimivaltaan toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen kuuluu. Jos parlamentti 
vastaanottaa perustellun lausunnon sen 
jälkeen, kun asiasta vastaava valiokunta 
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on hyväksynyt mietintönsä, se jaetaan 
kaikille jäsenille ennen kuin mietinnöstä 
äänestetään istuntoasiakirjana. Asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
pyytää, että asia palautetaan 
valiokuntaan.
4. Jos vähintään kolmasosa kansallisten 
parlamenttien kokonaisäänimäärästä – tai 
vähintään neljännes, kun on kyse 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 76 artiklan perusteella 
tehdystä esityksestä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi – edustaa 
sellaisia perusteltuja lausuntoja, joiden 
mukaan esityksessä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
parlamentti ei tee päätöstä ennen kuin 
ehdotuksen laatija on ilmoittanut, miten 
aikoo menetellä.
5. Jos tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudatettaessa vähintään yksinkertainen 
enemmistö kansallisten parlamenttien 
äänimäärästä edustaa sellaisia 
perusteltuja lausuntoja, joiden mukaan 
ehdotuksessa lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaava valiokunta voi kansallisten 
parlamenttien ja komission toimittamia 
perusteltuja lausuntoja tarkasteltuaan 
suosittaa Euroopan parlamentille, että se 
hylkää ehdotuksen 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisen 
perusteella, tai osoittaa parlamentille 
muun suosituksen, johon voi sisältyä 
ehdotuksia toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista koskevaksi tarkistukseksi.
Suositus annetaan täysistunnon 
käsiteltäväksi keskustelua ja äänestystä 
varten. Jos suositus ehdotuksen 
hylkäämisestä hyväksytään parlamentin 
äänestyksessä annettujen äänten 
enemmistöllä tai jos 55 prosentin 
enemmistö neuvoston jäsenistä vastustaa 
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ehdotusta, puhemies ilmoittaa menettelyn 
päättyneen. Jos täysistunto ei hylkää 
esitystä, menettely jatkuu, ja siinä otetaan 
huomioon parlamentin mahdollisesti 
hyväksymät suositukset.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 5.)

Tarkistus 97
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
36 a artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

36 a artikla (*)
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattaminen
1. Säädösehdotusta käsitellessään 
parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseen. Lukuun ottamatta 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 1 
4 artiklassa tarkoitettuja kiireellisiä 
tapauksia parlamentti ei päätä 
ensimmäistä käsittelyään ennen kuin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 2 
6 artiklassa vahvistettu kahdeksan viikon 
määräaika on päättynyt.
2. Valiokunta, jonka toimivaltaan 
1 kohdassa tarkoitetut asiat kuuluvat, voi 
asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan päättää laatia 
suosituksia säädösehdotuksesta.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 5.)
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Perustelu

Tarkistuksessa jaetaan toissijaisuusperiaatteen tarkistusta koskevat menettelyt eri vaiheisiin.

Tarkistus 98
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
36 b artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

36 b artikla (*)
Perustellut lausunnot

1. Jos kansallinen parlamentti toimittaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle 
perustellun lausunnon kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan 1 3 artiklan 
ja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan 2 6 artiklan 
mukaisesti, asiakirja lähetetään asiasta 
vastaavaan valiokuntaan ja toimitetaan 
tiedoksi valiokunnalle, jonka toimivaltaan 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen 
kuuluu. Valiokunta ottaa huomioon 
perustellun lausunnon pöytäkirjan 2 
7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos 
parlamentti vastaanottaa perustellun 
lausunnon sen jälkeen, kun asiasta 
vastaava valiokunta on hyväksynyt 
mietintönsä, se jaetaan kaikille jäsenille 
ennen kuin mietinnöstä äänestetään 
istuntoasiakirjana. Asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja voi pyytää, 
että asia palautetaan valiokuntaan.
2. Jos pöytäkirjan 2 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vähintään kolmasosa 
kansallisten parlamenttien 
kokonaisäänimäärästä – tai vähintään 
neljännes, kun on kyse Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
76 artiklan perusteella tehdystä 
esityksestä lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi – edustaa 
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sellaisia perusteltuja lausuntoja, joiden 
mukaan esityksessä 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, 
parlamentti ei tee päätöstä ennen kuin 
ehdotuksen laatija on ilmoittanut, miten 
aikoo menetellä.
3. Jos pöytäkirjan 2 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vähintään yksinkertainen 
enemmistö kansallisten parlamenttien 
äänimäärästä edustaa sellaisia 
perusteltuja lausuntoja, 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 
vastaava valiokunta tarkastelee 
kansallisten parlamenttien ja komission 
toimittamia perusteltuja lausuntoja 
annettuaan asiasta vastaavalle 
valiokunnalle mahdollisuuden tulla 
kuulluksi. Ennen ensimmäisen käsittelyn 
päättymistä valiokunta suosittaa 
Euroopan parlamentille, että se hylkää 
ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen 
rikkomisen perusteella, tai osoittaa 
parlamentille muun suosituksen, johon 
voi sisältyä ehdotuksia 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevaksi tarkistukseksi.
Suositus annetaan täysistunnon 
käsiteltäväksi keskustelua ja äänestystä 
varten. Jos suositus ehdotuksen 
hylkäämisestä hyväksytään parlamentin 
äänestyksessä annettujen äänten 
enemmistöllä tai jos 55 prosentin 
enemmistö neuvoston jäsenistä vastustaa 
ehdotusta, puhemies ilmoittaa menettelyn 
päättyneen. Jos täysistunto ei hylkää 
esitystä, menettely jatkuu, ja siinä otetaan 
huomioon parlamentin mahdollisesti 
hyväksymät suositukset.
4. Jos alueiden komitea toimittaa 
Euroopan parlamentille lausunnon, jonka 
mukaan se vastustaa säädösehdotusta 
toissijaisuusperiaatteen noudattamatta 
jättämisen perusteella, lausunto 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan sekä valiokuntaan, jonka 
toimivaltaan toissijaisuusperiaatteen 
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noudattaminen kuuluu. Viimeksi mainittu 
valiokunta voi antaa suosituksia, joista 
äänestetään ennen ensimmäisen 
käsittelyn päättämistä.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 5.)

Perustelu

Tarkistuksessa jatketaan niiden menettelyjen kuvausta, jotka parlamentin on hyväksyttävä 
täyttääkseen yksityiskohtaisesti toissijaisuutta koskeviin uusiin sääntöihin perustuvat 
velvollisuutensa.

Tarkistus 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopan parlamentin työjärjestys
39 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Parlamentti voi pyytää komissiota EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti tekemään sille 
aiheellisen ehdotuksen uuden säädöksen 
antamisesta tai voimassa olevan säädöksen 
muuttamisesta hyväksymällä 
päätöslauselman, jonka perustana on 
asiasta vastaavan valiokunnan valiokunta-
aloitteinen mietintö. Parlamentti hyväksyy 
päätöslauselman jäsentensä enemmistöllä. 
Parlamentti voi samalla asettaa määräajan 
ehdotuksen esittämiselle.

1. Parlamentti voi pyytää komissiota EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti tekemään sille 
aiheellisen ehdotuksen uuden säädöksen 
antamisesta tai voimassa olevan säädöksen 
muuttamisesta hyväksymällä 
päätöslauselman, jonka perustana on 
asiasta vastaavan valiokunnan valiokunta-
aloitteinen mietintö. Parlamentti hyväksyy 
päätöslauselman jäsentensä enemmistöllä 
lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti voi 
samalla asettaa määräajan ehdotuksen 
esittämiselle.

Or. en

Tarkistus 100
Klaus-Heiner Lehne

Euroopan parlamentin työjärjestys
39 artikla – 1 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

1. Parlamentti voi pyytää komissiota EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti tekemään sille 
aiheellisen ehdotuksen uuden säädöksen 
antamisesta tai voimassa olevan säädöksen 
muuttamisesta hyväksymällä 
päätöslauselman, jonka perustana on 
asiasta vastaavan valiokunnan valiokunta-
aloitteinen mietintö. Parlamentti hyväksyy 
päätöslauselman jäsentensä enemmistöllä. 
Parlamentti voi samalla asettaa määräajan 
ehdotuksen esittämiselle.

1. Parlamentti voi pyytää komissiota EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti tekemään sille 
aiheellisen ehdotuksen uuden säädöksen 
antamisesta tai voimassa olevan säädöksen 
muuttamisesta hyväksymällä 
päätöslauselman, jonka perustana on 
asiasta vastaavan valiokunnan valiokunta-
aloitteinen mietintö. Parlamentti hyväksyy 
päätöslauselman lopullisessa 
äänestyksessä jäsentensä enemmistöllä. 
Parlamentti voi samalla asettaa määräajan 
ehdotuksen esittämiselle.

Or. de

Tarkistus 101
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
41 artikla (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

Kuuleminen jäsenvaltioiden tekemistä 
aloitteista

Jäsenvaltioiden tekemiin aloitteisiin 
perustuvat lainsäädäntömenettelyt

1. Jäsenvaltioiden tekemiä, EY:n 
perustamissopimuksen 67 artiklan 
1 kohdan tai Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan sekä 
42 artiklan mukaisia aloitteita käsitellään 
työjärjestyksen tämän artiklan sekä 34 - 37, 
40 ja 51 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden tekemiä, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
76 artiklan mukaisia aloitteita käsitellään 
työjärjestyksen tämän artiklan sekä 34 - 37, 
40 ja 51 artiklan mukaisesti.

2. Asiasta vastaava valiokunta voi kutsua 
aloitteen tehneen jäsenvaltion edustajan
esittelemään aloitteen valiokunnalle. 
Edustajan lisäksi paikalla voi olla myös 
neuvoston puheenjohtaja.

2. Asiasta vastaava valiokunta voi kutsua 
aloitteen tehneiden jäsenvaltioiden
edustajia esittelemään aloitteen 
valiokunnalle. Edustajien lisäksi paikalla 
voi olla myös neuvoston puheenjohtaja.

3. Ennen kuin asiasta vastaava valiokunta 
äänestää asiasta, se tiedustelee komissiolta, 
onko komissio valmistellut kantansa 
aloitteeseen. Jos näin on, valiokunta pyytää 

3. Ennen kuin asiasta vastaava valiokunta 
äänestää asiasta, se tiedustelee komissiolta, 
onko komissio valmistellut kantansa 
aloitteeseen. Jos näin on, valiokunta pyytää 
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komissiota esittelemään sille kantansa. komissiota esittelemään sille kantansa.

4. Jos parlamentille annetaan 
samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa 
kaksi tai useampia (komission ja/tai 
jäsenvaltioiden) ehdotuksia, joiden 
lainsäädännölliset tavoitteet ovat samat, 
parlamentti käsittelee niitä yhdessä 
ainoassa mietinnössä. Asiasta vastaava 
valiokunta ilmoittaa mietinnössä, mihin 
tekstiin se ehdottaa tarkistuksia, ja viittaa 
kaikkiin muihin teksteihin 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa.

4. Jos parlamentille annetaan 
samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa 
kaksi tai useampia (komission ja/tai 
jäsenvaltioiden) ehdotuksia, joiden 
lainsäädännölliset tavoitteet ovat samat, 
parlamentti käsittelee niitä yhdessä 
ainoassa mietinnössä. Asiasta vastaava 
valiokunta ilmoittaa mietinnössä, mihin 
tekstiin se ehdottaa tarkistuksia, ja viittaa 
kaikkiin muihin teksteihin 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa.

5. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika alkaa, kun täysistunnossa 
ilmoitetaan, että parlamentille on 
toimitettu virallisilla kielillä laadittu aloite 
sekä perustelut, joissa vahvistetaan 
aloitteen yhdenmukaisuus EY:n 
perustamissopimukseen liitetyn, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamisesta annetun pöytäkirjan 
kanssa.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitetyt 
tarkistukset 6 ja 12.)

Tarkistus 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Parlamentti käsittelee valiokunta-
aloitteisiin mietintöihin sisältyvät 
päätöslauselmaesitykset 131 a artiklassa 
määrättyä, lyhyttä esittelyä koskevaa 
menettelyä noudattaen. Tällaisiin 
päätöslauselmaesityksiin ei voida esittää 
täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia, 
paitsi jos esittelijä on esittänyt ne uuden 
tiedon huomioon ottamiseksi, mutta 
vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä

2. Parlamentti käsittelee valiokunta-
aloitteisiin mietintöihin sisältyvät 
päätöslauselmaesitykset 131 a artiklassa 
määrättyä, lyhyttä esittelyä koskevaa 
menettelyä noudattaen. Tällaisiin 
päätöslauselmaesityksiin voidaan esittää 
täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia 
ainoastaan, jos esittelijä tai vähintään 
kaksi poliittista ryhmää tai vähintään yksi 
kymmenesosa parlamentin jäsenistä on 
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voidaan jättää käsiteltäväksi 151 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää 
erityisen tärkeää keskustelua 
täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 
38 a tai 39 artiklassa tarkoitetun 
aloiteoikeuden perusteella tai jos mietinnön 
voidaan katsoa olevan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
perusteiden mukainen strateginen mietintö.

esittänyt ne uuden tiedon huomioon 
ottamiseksi. Poliittiset ryhmät, jotka eivät 
jätä käsiteltäväksi tarkistuksia, voivat 
jättää käsiteltäväksi vaihtoehtoisia 
päätöslauselmaesityksiä 151 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää 
erityisen tärkeää keskustelua 
täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 
38 a tai 39 artiklassa tarkoitetun 
aloiteoikeuden perusteella tai jos mietinnön 
voidaan katsoa olevan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
perusteiden mukainen strateginen mietintö.

Or. en

Perustelu

Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että valiokunta-aloitteisiin mietintöihin 
esitettävien tarkistusten jättämistä täysistunnon käsiteltäväksi koskeva yleinen kielto johtaa 
erityisesti mutkikkaissa asioissa epätyydyttäviin tuloksiin, jotka herättävät vähän 
kunnioitusta. Useat parlamentin jäsenet ovat valittaneet nykyisen 45 artiklan 2 kohdan 
toimivuudesta käytännössä. Tarkistus antaa kahdelle tai useammalle poliittiselle ryhmälle tai 
kymmenelle prosentille jäsenistä mahdollisuuden jättää käsiteltäväksi tarkistuksia. Poliittiset 
ryhmät, jotka eivät osallistu näihin tarkistuksiin, voisivat kuitenkin jättää käsiteltäväksi 
vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä.

Huom.: ALDE-ryhmän esittämä 151 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus liittyy tähän 
ehdotukseen.

Tarkistus 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Parlamentti käsittelee valiokunta-
aloitteisiin mietintöihin sisältyvät 
päätöslauselmaesitykset 131 a artiklassa 
määrättyä, lyhyttä esittelyä koskevaa 
menettelyä noudattaen. Tällaisiin 
päätöslauselmaesityksiin ei voida esittää 
täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia, 
paitsi jos esittelijä on esittänyt ne uuden 

2. Parlamentti käsittelee valiokunta-
aloitteisiin mietintöihin sisältyvät 
päätöslauselmaesitykset 131 a artiklassa 
määrättyä, lyhyttä esittelyä koskevaa 
menettelyä noudattaen. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää 
erityisen tärkeää keskustelua 
täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 
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tiedon huomioon ottamiseksi, mutta 
vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä 
voidaan jättää käsiteltäväksi 151 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää 
erityisen tärkeää keskustelua 
täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 
38 a tai 39 artiklassa tarkoitetun 
aloiteoikeuden perusteella tai jos mietinnön 
voidaan katsoa olevan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
perusteiden mukainen strateginen mietintö.

38 a tai 39 artiklassa tarkoitetun 
aloiteoikeuden perusteella tai jos mietinnön 
voidaan katsoa olevan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
perusteiden mukainen strateginen mietintö.

Or. en

Perustelu

Rajoitukset, joissa kielletään jättämästä tarkistuksia täysistunnon käsiteltäväksi tai jotka 
edellyttävät erillistä äänestystä tai kohta kohdalta -äänestystä, ovat aiheuttaneet enemmän 
ongelmia kuin ratkaisseet. Jollei mietintö ole strategisesti merkittävä, ei ole tarvetta pitkään 
keskusteluun, ja lyhyt esittely riittää.

Tarkistus 104
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
47 artikla – 3 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

- kyseiset valiokunnat voivat yhdessä
määritellä, mitkä tekstin osat kuuluvat 
niiden yksinomaiseen tai yhteiseen 
toimivaltaan, ja sopia yhteistyönsä 
yksityiskohdista;

- kyseiset valiokunnat määrittelevät
yhdessä, mitkä tekstin osat kuuluvat niiden 
yksinomaiseen tai yhteiseen toimivaltaan, 
ja sopia yhteistyönsä yksityiskohdista; Jos 
toimivallan jaossa ei päästä 
yhteisymmärrykseen, asia toimitetaan 
toisen asianomaisen valiokunnan 
pyynnöstä puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi, joka voi päättää kunkin 
toimivallasta tai että sovelletaan 
47 a artiklan mukaista valiokuntien 
yhteiskokouksia koskevaa menettelyä; 
työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan 
toista ja kolmatta virkettä sovelletaan 
soveltuvin osin;

Or. en
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Tarkistus 105
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
47 artikla – 4 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

- asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, joiden asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
puheenjohtajaa kuultuaan tämän 
työjärjestyksen liitteen VI mukaisesti 
kuuluvan yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, 
edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa 
mietinnön muiden osien kanssa. Asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja 
ottaa huomioon mahdollisen kolmannen 
luetelmakohdan mukaisen sopimuksen;

- asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, jotka kuuluvat 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
yksinomaiseen toimivaltaan. Jos asiasta 
vastaava valiokunta hylkää niitä asioita 
koskevat tarkistukset, jotka kuuluvat 
asiasta vastaavan valiokunnan ja 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
yhteiseen toimivaltaan, yhteistyöhän 
osallistuva valiokunta voi jättää nämä 
tarkistukset suoraan täysistunnon 
käsiteltäväksi;

Or. en

Tarkistus 106
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
47 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

47 a artikla
Valiokuntien yhteiskokouksia koskeva 

menettely
Jos 46 artiklan 1 kohdassa ja 
47 artiklassa asetetut ehdot täyttyvät, 
puheenjohtajakokous voi päättää, jos se 
on vakuuttunut, että asia on erittäin 
tärkeä, että sovelletaan valiokuntien 
yhteiskokouksia koskevaa menettelyä ja 
yhteisäänestystä. Tässä tapauksessa 
esittelijät laativat yhden 
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mietintöluonnoksen, jota kyseiset 
valiokunnat käsittelevät ja josta ne 
äänestävät yhteiskokouksessa, jonka 
yhteispuheenjohtajina toimivat kyseisten 
valiokuntien puheenjohtajat. Kyseiset 
valiokunnat voivat perustaa valiokuntien 
välisiä työryhmiä valmistelemaan 
yhteiskokouksia ja äänestyksiä.

Or. en

Tarkistus 107
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
51 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Puhemies toimittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin lausuntona
ehdotuksen sellaisena kuin parlamentti on 
sen hyväksynyt sekä siihen liittyvän 
päätöslauselman.

3. Puhemies toimittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kantana
ehdotuksen sellaisena kuin parlamentti on 
sen hyväksynyt sekä siihen liittyvän 
päätöslauselman.

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 
kaikissa tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen liittyvissä 
työjärjestyksen määräyksissä ilmaisu 
"parlamentin lausunto" on korvattava 
ilmaisulla "parlamentin kanta".)

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 8 ja korvaa sen.)

Perustelu

Parlamentti ei enää hyväksy ensimmäisessä käsittelyssä lausuntoa vaan kannan.

Tarkistus 108
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
52 artikla – 1 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jos komission ehdotus ei saa puolelleen 
enemmistöä annetuista äänistä, puhemies 
pyytää, ennen kuin parlamentti äänestää 
luonnoksesta 
lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa.

1. Jos komission ehdotus ei saa puolelleen 
enemmistöä annetuista äänistä tai jos on 
hyväksytty esitys ehdotuksen 
hylkäämisestä (jonka voi jättää 
käsiteltäväksi asiasta vastaava valiokunta, 
poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä), puhemies pyytää, ennen kuin 
parlamentti äänestää luonnoksesta 
lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa.

Or. en

Perustelu

Tähän saakka työjärjestyksen mukaan ei ole ollut sallittua esittää komission ehdotuksen 
hylkäämisestä ensimmäisessä käsittelyssä, vaikka tietyissä tilanteissa tämä on tarpeen. 
Sovelletaan samaa menettelyä kuin 61 artiklassa neuvoston yhteisen kannan hylkäämiseksi.

Tarkistus 109
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
52 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jos komission ehdotus ei saa puolelleen 
enemmistöä annetuista äänistä, puhemies 
pyytää, ennen kuin parlamentti äänestää 
luonnoksesta 
lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa.

1. Jos komission ehdotus ei saa puolelleen 
enemmistöä annetuista äänistä tai jos on 
hyväksytty esitys ehdotuksen 
hylkäämisestä, jonka voi jättää 
käsiteltäväksi asiasta vastaava valiokunta, 
tai vähintään 40 jäsentä, puhemies pyytää, 
ennen kuin parlamentti äänestää 
luonnoksesta 
lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitetyn 
tarkistuksen 9.)
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Perustelu

Tähän saakka työjärjestyksen mukaan ei ole ollut sallittua esittää komission ehdotuksen 
hylkäämisestä ensimmäisessä käsittelyssä, vaikka tietyissä tilanteissa tämä on tarpeen.

Tarkistus 110
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
53 a artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

53 a artikla (*)
Jäsenvaltioiden ryhmän esittämät 

säädösehdotukset
Jos säädöstä ehdottaa jäsenvaltioiden 
ryhmä, kyseisten valtioiden edustajat 
voidaan kutsua osallistumaan 
keskusteluihin valiokunnissa ja 
täysistunnossa. Noudatetaan 52 ja 
53 artiklaa soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

(Tarkistuksella muutetaan mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 12.) Poistetaan toisesta virkkeestä ilmaus "tarvittaessa" tarpeettomana.

Tarkistus 111
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
65 a artikla (uusi) (Lisätään lukuun 6: Lainsäädäntömenettelyn päättäminen)

Nykyinen teksti Tarkistus

65 a artikla
Toimielinten väliset neuvottelut 

lainsäädäntömenettelyissä
1. Muiden toimielinten kanssa käytävissä 
neuvotteluissa sopimukseen pääsemiseksi 
lainsäädäntömenettelyn kuluessa 
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noudatetaan yhteispäätösmenettelyssä 
käytävien neuvottelujen 
menettelysääntöjä1. Valiokunta voi 
tehdessään päätöstä, jolla annetaan 
valiokunnan jäsenistä koostuvalle 
valtuuskunnalle lupa aloittaa neuvottelut, 
vahvistaa neuvotteluvaltuutuksen ja -
ohjeet tai neuvottelujen ensisijaiset 
tavoitteet.
Jos neuvottelut päätetään asiasta 
vastaavan valiokunnan mietinnön 
hyväksymisen jälkeen, kyseinen 
valiokunta voi jättää käsiteltäväksi 
tarkistuksia, joilla pyritään 
sovitteluratkaisuun neuvoston kanssa.
2. Jos sovelletaan 47 a artiklaa, myös 
neuvottelujen aloittamisesta, 
valtuutuksesta ja valtuuskunnan 
kokoonpanosta päätetään 
yhteiskokouksessa.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 22 ja korvaa sen.)

Perustelu

Tarkistuksella virallistetaan käytäntö pyrkiä sopimukseen ensimmäisessä tai toisessa 
käsittelyssä. Ks. myös uutta 182 a artiklaa ja 204 artiklan uutta c a alakohtaa koskevat 
tarkistukset.

Tarkistus 112
Philip Bushill-Matthews

Euroopan parlamentin työjärjestys
65 a artikla (uusi) (Lisätään lukuun 6: Lainsäädäntömenettelyn päättäminen)

Nykyinen teksti Tarkistus

65 a artikla
Toimielinten väliset neuvottelut 

lainsäädäntömenettelyissä

                                               
1 Katso liite XVI.



PE421.322v01-00 28/76 AM\773817FI.doc

FI

Muiden toimielinten kanssa käytävissä 
neuvotteluissa sopimukseen pääsemiseksi 
lainsäädäntömenettelyn kuluessa 
noudatetaan yhteispäätösmenettelyssä 
käytävien neuvottelujen 
menettelysääntöjä1.
Valiokunnan valtuuskunta ei osallistu 
automaattisesti neuvotteluihin toisen 
toimielimen kanssa. Sen sijaan 
valiokunnassa on tehtävä erityinen 
päätös, jonka on vastattava laajaa 
yhteisymmärrystä ja jossa on otettava 
huomioon esittelijän kanta. Tarvittaessa 
valiokunta äänestää, aloitetaanko 
neuvottelut vai edetäänkö suoraan 
täysistuntovaiheeseen.
Valiokunta voi tehdessään päätöstä, jolla 
annetaan valiokunnan jäsenistä 
koostuvalle valtuuskunnalle, jota johtaa 
42 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetty 
esittelijä, lupa aloittaa neuvottelut, 
vahvistaa neuvotteluvaltuutuksen ja -
ohjeet tai neuvottelujen ensisijaiset 
tavoitteet.
Jos neuvottelut päätetään asiasta 
vastaavan valiokunnan mietinnön 
hyväksymisen jälkeen, kyseinen 
valiokunta voi jättää käsiteltäväksi 
tarkistuksia, joilla pyritään 
sovitteluratkaisuun neuvoston kanssa.

Or. en

Tarkistus 113
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
66 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto on ilmoittanut 
parlamentille EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

Jos neuvosto on ilmoittanut parlamentille 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 
2 kohdan mukaisesti hyväksyneensä sen 

                                               
1 Katso liite XVI.
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hyväksyneensä sen tarkistukset 
muuttamatta muuten komission ehdotusta 
tai jos kumpikaan toimielin ei ole 
muuttanut komission ehdotusta, puhemies 
ilmoittaa täysistunnossa, että ehdotus on 
lopullisesti hyväksytty.

kannan, joka on viimeisteltävä 
172 a artiklan mukaisesti, puhemies 
ilmoittaa täysistunnossa, että ehdotus on 
hyväksytty sellaisena kuin se on 
vahvistettu parlamentin kannassa.

2. Ennen ilmoituksen antamista puhemies 
tarkistaa, että neuvoston ehdotukseen 
mahdollisesti tekemät tekniset 
mukautukset eivät vaikuta sen 
asiasisältöön. Epävarmoissa tapauksissa 
hän kuulee asiasta vastaavaa valiokuntaa. 
Jos käy ilmi, että tehdyt muutokset 
koskevat asiasisältöä, puhemies ilmoittaa 
neuvostolle, että parlamentti vie asian 
toiseen käsittelyyn heti, kun 
työjärjestyksen 57 artiklassa esitetyt ehdot 
on täytetty.
3. Annettuaan edellä 1 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen, puhemies 
allekirjoittaa ehdotetun säädöksen 
yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa ja huolehtii yhdessä tämän kanssa 
sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä 68 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitetyn 
tarkistuksen 23.)

Perustelu

Muutoksessa otetaan huomioon uudessa 172 a artiklassa vahvistettu uusi menettely.

Tarkistus 114
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen säädösten
allekirjoittaminen

Säädösten laatimista koskevat vaatimukset
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Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista käsitellä säädösten laatimista koskevia muodollisia vaatimuksia 
yhdessä artiklassa ja niiden allekirjoittamista ja julkaisemista toisessa artiklassa (katso uusi 
68 a artikla).

Tarkistus 115
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Puhemies ja pääsihteeri allekirjoittavat 
parlamentin ja neuvoston yhteisesti 
antamat säädökset tarkistettuaan, että 
kaikki menettelyt on suoritettu 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 68 artiklaa – otsikko – koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 116
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7. Parlamentin ja neuvoston pääsihteerit 
huolehtivat edellä tarkoitettujen säädösten 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 68 artiklaa – otsikko – koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 117
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 a artikla (uusi) (Lisätään lukuun 6: Lainsäädäntömenettelyn päättäminen 68 artiklan 
jälkeen)

Nykyinen teksti Tarkistus

68 a artikla
Hyväksyttyjen säädösten 

allekirjoittaminen
Kun hyväksytty teksti on viimeistelty 
172 a artiklan mukaisesti ja kun on 
tarkistettu, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, puhemies ja 
pääsihteeri allekirjoittavat EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaista menettelyä noudattaen annetut 
säädökset, ja parlamentin ja neuvoston 
pääsihteerit huolehtivat niiden 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Yhteispäätösmenettelyn mukaisesti hyväksyttyjen säädösten allekirjoittamista ja julkaisemista 
koskeva erityinen artikla on vastoin uutta yleistä 172 a artiklaa, jota sovelletaan kaikkiin 
parlamentin hyväksymiin teksteihin.

Tarkistus 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopan parlamentin työjärjestys
Luvun 6 a (uusi) (*) otsikko (Lisätään 68 artiklan jälkeen ennen lukua 7)

Nykyinen teksti Tarkistus

LUKU 6 a (*)
INSTITUTIONAALISET KYSYMYKSET

Or. en
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Tarkistus 119
Johannes Voggenhuber

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 a artikla (uusi) (*) (Lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

68 a artikla(*)
Perussopimusten tavanomainen 

tarkistusmenettely
1. Asiasta vastaava valiokunta voi 38 a ja 
45 artiklan mukaisesti antaa 
parlamentille mietinnön, johon sisältyy 
ehdotuksia neuvostolle perussopimusten 
muuttamiseksi. 
2. Jos Eurooppa-neuvosto päättää kutsua 
koolle valmistelukunnan, parlamentin 
täysistunto nimittää parlamentin edustajat 
poliittisten ryhmien ehdotuksesta.
Parlamentin valtuuskunta valitsee 
johtajansa ja ehdokkaansa 
valmistelukunnan mahdollisesti
perustaman ohjausryhmän tai 
työvaliokunnan jäseneksi.
3. Jos Eurooppa-neuvosto pyytää 
Euroopan parlamentin hyväksyntää 
päätökselle olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle tutkimaan 
perussopimusten muutosehdotukset, asia 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan 75 artiklan mukaisesti.
Jos jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 
konferenssi muuttaa Eurooppa-neuvoston 
ehdotusta joko valtuutuksen tai tuloksen 
osalta, parlamentti tutkii, vastaavatko 
muutokset sen hyväksyntää, ja jos näin ei 
ole, kumoaa ehdotuksen.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 26.)
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Tarkistus 120
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 a artikla (uusi) (*) (Lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

68 a artikla (*)
Perussopimusten tavanomainen 

tarkistusmenettely
1. Asiasta vastaava valiokunta voi 38 a ja 
45 artiklan mukaisesti antaa 
parlamentille mietinnön, johon sisältyy 
ehdotuksia neuvostolle perussopimusten 
muuttamiseksi.
2. Jos Eurooppa-neuvosto päättää kutsua 
koolle valmistelukunnan, Euroopan 
parlamentti nimittää edustajansa 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.
Ehdotuksessa nimetään parlamentin 
valtuuskunnan johtaja ja ehdokkaat 
valmistelukunnan mahdollisesti 
perustaman ohjausryhmän tai 
työvaliokunnan jäseneksi.
3. Jos Eurooppa-neuvosto pyytää 
Euroopan parlamentin hyväksyntää 
päätökselle olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle tutkimaan 
perussopimusten muutosehdotukset, asia 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan 75 artiklan mukaisesti.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 26.)

Perustelu

Ei ole välttämättä aina tehokkainta, että parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana toimii 
valmistelukunnan ohjausryhmän, työvaliokunnan tai puheenjohtajiston jäsen.
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Tarkistus 121
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 a artikla (uusi) (*) (Lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

68 a artikla (*)
Perussopimusten tavanomainen 

tarkistusmenettely
1. Asiasta vastaava valiokunta voi 38 a ja 
45 artiklan mukaisesti antaa 
parlamentille mietinnön, johon sisältyy 
ehdotuksia neuvostolle perussopimusten 
muuttamiseksi.
2. Jos Eurooppa-neuvosto päättää kutsua 
koolle valmistelukunnan, Euroopan 
parlamentti nimittää edustajansa 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.
Ehdotuksessa nimetään parlamentin 
valtuuskunnan johtaja.
3. Jos Eurooppa-neuvosto pyytää 
Euroopan parlamentin hyväksyntää 
päätökselle olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle tutkimaan 
perussopimusten muutosehdotukset, asia 
lähetetään asiasta vastaavaan 
valiokuntaan 75 artiklan mukaisesti.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 26.)

Perustelu

Poistetaan 2 kohdasta lause "joka on parlamentin ehdokas valmistelukunnan mahdollisesti 
perustaman ohjausryhmän tai työvaliokunnan jäseneksi", koska se tekee artiklasta liian 
tarkan.
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Tarkistus 122
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 c artikla (uusi) (*) (Lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

68 c artikla (*)
Liittymissopimukset

1. Euroopan valtion hakemus liittyä 
Euroopan unionin jäseneksi lähetetään 
asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi.
2. Parlamentti voi asiasta vastaavan 
valiokunnan, poliittisen ryhmän tai 
vähintään 40 jäsenen ehdotuksesta 
päättää pyytää komissiota ja neuvostoa 
osallistumaan asiasta käytävään 
keskusteluun, ennen kuin neuvottelut 
hakijavaltion kanssa aloitetaan.
3. Neuvottelujen aikana komissio ja 
neuvosto antavat asiasta vastaavalle 
valiokunnalle säännöllisesti perusteellista 
sekä tarvittaessa luottamuksellista tietoa 
neuvottelujen etenemisestä.
4. Parlamentti voi missä tahansa 
neuvottelujen vaiheessa antaa suosituksia 
asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön 
pohjalta ja pyytää, että ne otetaan 
huomioon ennen Euroopan unioniin 
liittymistä koskevan sopimuksen tekemistä 
hakijavaltion kanssa.
5. Kun neuvottelut on päätetty, mutta 
sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, 
sopimusluonnos lähetetään parlamentille
hyväksyntää varten 75 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 28 ja korvaa sen sekä nykyistä 82 artiklaa, joka poistetaan, jos tämä tarkistus 

hyväksytään.)
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Tarkistus 123
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 d artikla (uusi) (*) (Lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

68 d artikla (*)
Unionista eroaminen

Jos jäsenvaltio haluaa erota unionista 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
50 artiklan mukaisesti, asia lähetetään 
asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Tällöin sovelletaan 
68 c artiklaa soveltuvin osin. Parlamentti 
päättää erosopimuksen hyväksynnästä 
annettujen äänten enemmistöllä.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 75700) esitettyä 
tarkistusta 29 ja korvaa sen.)

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon uusi mahdollisuus erota unionista.

Tarkistus 124
Marco Cappato

Euroopan parlamentin työjärjestys
68 e artikla (uusi) (*) (Lisätään lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

68 e artikla (*)
Jäsenvaltion rikkoessa 

perustavanlaatuisia periaatteita
1. Parlamentti voi asiasta vastaavan 
valiokunnan 38 a ja 45 artiklan 
mukaisesti laatiman erityisen mietinnön 
perusteella
a) äänestää perustellusta ehdotuksesta, 
jossa neuvostoa kehotetaan toimimaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
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7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
b) äänestää ehdotuksesta, jossa 
komissiota tai jäsenvaltioita kehotetaan 
esittämään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan 
mukainen ehdotus;
c) äänestää ehdotuksesta, jossa neuvostoa 
kehotetaan toimimaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
3 kohdan tai myöhemmin 7 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.
2. Parlamentille on ilmoitettava kaikista 
neuvoston parlamentille esittämistä 
pyynnöistä antaa hyväksyntä 
ehdotukselle, joka on esitetty Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisesti, ja kyseisen 
jäsenvaltion esittämistä asiaan liittyvistä 
huomautuksista, ja ne on lähetettävä 
asiasta vastaavaan valiokuntaan 
75 artiklan mukaisesti. Kiireellisiä ja 
perusteluja tapauksia lukuun ottamatta 
parlamentti tekee päätöksensä asiasta 
vastaavan valiokunnan ehdotuksesta.
3. Edellä 1 ja 2 kohdan nojalla tehdyt 
päätökset edellyttävät parlamentin 
jäsenten ehdottoman enemmistön 
kannatusta.
4. Asiasta vastaava valiokunta voi 
puheenjohtajakokouksen luvalla antaa 
asiasta päätöslauselmaesityksen. 
Päätöslauselmaesityksessä esitetään 
parlamentin näkemykset jäsenvaltion 
vakavasta rikkomuksesta ja 
asianmukaisista seuraamuksista sekä 
perusteet niiden muuttamiselle tai 
peruuttamiselle myöhemmin.
5. Asiasta vastaava valiokunta varmistaa, 
että parlamentille annetaan 
yksityiskohtaiset tiedot ja sitä kuullaan 
tarvittaessa kaikista sen 3 kohdan 
mukaisesti antamaa puoltavaa lausuntoa 
seuraavista jatkotoimista. Neuvostoa 
pyydetään ilmoittamaan asiassa 
tapahtuneesta kehityksestä. Parlamentti 
voi hyväksyä neuvostolle annettavia 
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suosituksia asiasta vastaavan 
valiokunnan ehdotuksesta, joka on 
laadittu puheenjohtajakokouksen luvalla.

Or. it

Tarkistus 125
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
76 artikla (*) (Lisätään 68 g artiklana lukuun 6 a (uusi))

Nykyinen teksti Tarkistus

76 artikla 68 g artikla (*)
Parlamentissa sovellettavat menettelyt Jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö

1. Puhemies lähettää asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi jäsenvaltioiden
pyynnöt tai komission ehdotukset, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa tiiviimpää 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, sekä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
40 a artiklan 2 kohdan mukaiset 
parlamentin kuulemispyynnöt. Tällöin 
sovelletaan tarvittaessa työjärjestyksen 35, 
36, 37, 40, 49 - 56 sekä 75 artiklan
määräyksiä.

1. Puhemies lähettää asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi pyynnöt, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa tiiviimpää 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
20 artiklan mukaisesti. Tällöin sovelletaan 
tarvittaessa työjärjestyksen 35, 36, 37, 40, 
49 - 55 sekä 75 artiklan määräyksiä.

2. Asiasta vastaava valiokunta tarkistaa 
ehdotuksen yhdenmukaisuuden EY:n 
perustamissopimuksen 11 artiklan ja
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
27 a, 27 b, 40, 43, 44 ja 44 a artiklan
kanssa.

2. Asiasta vastaava valiokunta tarkistaa 
ehdotuksen yhdenmukaisuuden Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 326–334 artiklan kanssa.

3. Käsitellessään tiiviimmän yhteistyön 
piirissä tehtyjä säädösehdotuksia 
parlamentti noudattaa samoja menettelyjä 
kuin tiiviimpään yhteistyöhön
kuulumattomien ehdotusten käsittelyssä.

3. Käsitellessään tiiviimmän yhteistyön 
piirissä tehtyjä säädösehdotuksia 
parlamentti noudattaa samoja menettelyjä 
kuin tiiviimpään yhteistyöhön 
kuulumattomien ehdotusten käsittelyssä.
Tällöin sovelletaan työjärjestyksen 
40 artiklaa.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 44 ja korvaa sen sekä nykyistä 76 artiklaa, joka poistetaan, jos tämä tarkistus 
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hyväksytään.)

Tarkistus 126
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
69 b artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

69 b artikla (*)
Työasiakirjat

1. Seuraavat asiakirjat ovat kaikkien 
jäsenten saatavilla:
a) neuvoston yhteenveto tuloksista, joihin 
se on päätynyt käsitellessään 
talousarvioesitystä;
b) neuvoston kanta talousarvioesitykseen, 
joka on laadittu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
314 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
c) päätösluonnokset, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 315 artiklan mukaisia 
väliaikaisia kahdestoistaosia.
2. Kyseiset asiakirjat lähetetään asiasta 
vastaavaan valiokuntaan. Valiokunnat, 
joita asia koskee, voivat antaa lausunnon.
3. Jos muut valiokunnat haluavat antaa 
asiasta lausunnon, puhemies asettaa 
määräajan, jonka kuluessa lausunnot on 
toimitettava asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 34 ja korvaa sen sekä nykyistä liitteen IV 1 artiklaa, joka poistetaan, jos tämä 

tarkistus hyväksytään.)
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Tarkistus 127
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
69 d artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

69 d artikla (*)
Talousarviomenettelyn 
kolmikantakokoukset

Parlamentin puhemies voi siirtää 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 324 artiklan mukaiset 
tehtävänsä varapuhemiehelle, jolla on 
kokemusta talousarviokysymyksistä, tai 
talousarvioasioista vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajalle.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitetyn 
tarkistuksen 36.)

Perustelu

Uusi talousarviomenettely edellyttää, että parlamentin puhemies ja neuvoston ja komission 
puheenjohtajat tapaavat säännöllisesti.

Tarkistus 128
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
69 e artikla (uusi) (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

69 e artikla (*)
Talousarviomenettelyn sovittelu

1. Puhemies kutsuu sovittelukomitean 
koolle Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 ja 
5 kohdan mukaisesti.
2. Poliittiset ryhmät nimittävät 
valtuuskunnan jäsenet vuosittain ennen 
kuin parlamentti äänestää neuvoston 
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kannasta mielellään talousarvioasioista 
vastaavan valiokunnan ja muiden 
valiokuntien, joita asia koskee, jäsenten 
keskuudesta. Parlamentin puhemies 
johtaa valtuuskuntaa. Puhemies voi 
siirtää tehtävän varapuhemiehelle, jolla 
on kokemusta talousarviokysymyksistä, 
tai talousarvioasioista vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajalle.
3. Sovelletaan 64 artiklan 2, 4, 5, 7 ja 
8 kohtaa.
4. Jos sovittelukomiteassa päästään 
sopimukseen yhteisestä tekstistä 
parlamentin ja neuvoston kantojen 
perusteella, asia otetaan sen täysistunnon 
esityslistalle, joka pidetään 14 päivän 
kuluessa päivästä, jona sopimukseen 
päästiin. Sovelletaan 65 artiklan 2 ja 
3 kohtaa.
5. Yhteisestä tekstistä kokonaisuudessaan 
äänestetään vain kerran. Asiasta vastaava 
valiokunta tai vähintään yksi 
kymmenesosa jäsenistä voi jättää 
käsiteltäväksi esityksen yhteisen tekstin 
hylkäämiseksi, josta äänestetään 
nimenhuutoäänestyksessä.
6. Jos parlamentti hyväksyy yhteisen 
tekstin, mutta neuvosto hylkää sen, 
asiasta vastaava valiokunta voi jättää 
käsiteltäväksi kaikki tai osan parlamentin 
tarkistuksista neuvoston kantaan 
kyseisten tarkistusten vahvistamista 
varten Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 314 artiklan 7 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.
7. Edellä 5 ja 6 kohdassa mainituissa 
tapauksissa voidaan poiketa 138 artiklan 
1 kohdasta, mikäli tämä on tarpeen 
määräaikojen noudattamiseksi.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 37 ja korvaa sen.)
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Tarkistus 129
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 artikla – 1 kohta (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
puoltava lausuntonsa ehdotetusta 
säädöksestä, se tekee päätöksen asiasta 
vastaavan valiokunnan suosituksen 
pohjalta, jossa ehdotetaan joko säädöksen 
hyväksymistä tai hylkäämistä.

1. Jos parlamenttia pyydetään antamaan 
hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se 
tekee päätöksen asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen pohjalta, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä 
tai hylkäämistä.

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä 
säädöksestä, joka EY:n 
perustamissopimuksen tai Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin puoltavaa 
lausuntoa, yhdessä äänestyksessä.
Tarkistuksia ei voida jättää käsiteltäväksi. 
Puoltavan lausunnon antamiseen 
vaaditaan EY:n perustamissopimuksen tai
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
siinä artiklassa määrätty enemmistö, joka 
on ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä 
säädöksestä, joka Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
edellyttää parlamentin hyväksyntää, 
yhdessä äänestyksessä. Tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi. Hyväksynnän
antamiseen vaaditaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä 
artiklassa määrätty enemmistö, joka on 
ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

Asiasta vastaava valiokunta voi päättää 
antaa asiasta päätöslauselman.

Or. en

Perustelu

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 42 ja korvaa sen.) Poistetaan viimeisestä kohdasta sanat "puheenjohtajakokouksen 

luvalla".

Tarkistus 130
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 artikla – 2 kohta (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Liittymissopimuksiin sovelletaan 
82 artiklaa ja kansainvälisiin sopimuksiin 

2. Liittymissopimuksiin sovelletaan 
82 artiklaa ja kansainvälisiin sopimuksiin 
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83 artiklaa ja sen toteamiseen, että 
jäsenvaltio on vakavasti ja jatkuvasti 
rikkonut yhteisiä periaatteita, sovelletaan 
95 artiklaa. Tiiviimpää yhteistyötä 
koskevan menettelyn ollessa kyseessä 
alalla, jota EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrätty menettely koskee,
sovelletaan työjärjestyksen 76 artiklaa.

83 artiklaa ja sen toteamiseen, että 
jäsenvaltio on vakavasti ja jatkuvasti 
rikkonut yhteisiä periaatteita, sovelletaan 
95 artiklaa. Tiiviimpää yhteistyötä 
koskevan menettelyn ollessa kyseessä 
alalla, jota tavallinen lainsäätämisjärjestys
koskee, sovelletaan työjärjestyksen 
76 artiklaa.
(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: ilmaisu 
"EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukainen menettely" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä ilmaisulla 
"tavallinen lainsäätämisjärjestys".)

Or. en

Tarkistus 131
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 artikla – 3 kohta (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Kun lainsäädäntöehdotus edellyttää 
parlamentin puoltavaa lausuntoa, asiasta 
vastaava valiokunta voi menettelyn 
saattamiseksi myönteiseen tulokseen 
esittää parlamentille väliaikaisen mietinnön 
komission ehdotuksesta ja siihen 
sisältyvän päätöslauselmaesityksen, jossa 
tehdään suosituksia ehdotuksen 
muuttamisesta tai täytäntöönpanosta.

3. Kun ehdotettu säädös tai suunniteltu 
kansainvälinen sopimus edellyttää 
parlamentin hyväksyntää, asiasta vastaava 
valiokunta voi menettelyn saattamiseksi 
myönteiseen tulokseen esittää parlamentille 
väliaikaisen mietinnön ehdotetusta 
säädöksestä ja siihen sisältyvän 
päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään 
suosituksia ehdotuksen muuttamisesta tai 
täytäntöönpanosta.

Jos parlamentti hyväksyy vähintään 
yhden suosituksen, puhemies pyytää 
keskustelujen jatkamista neuvoston 
kanssa.
Asiasta vastaava valiokunta antaa 
lopullisen suosituksensa parlamentin 
puoltavasta lausunnosta neuvoston 
kanssa käydyssä keskustelussa saavutetun 
lopputuloksen perusteella.

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 52 ja 
53 artiklaa lukuun ottamatta ilmaisu 
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"komission ehdotus" ja 
"lainsäädäntöehdotus" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä ilmaisulla 
"säädösehdotus".)

Or. en

Tarkistus 132
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
75 artikla – 3 kohta (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Kun lainsäädäntöehdotus edellyttää 
parlamentin puoltavaa lausuntoa, asiasta 
vastaava valiokunta voi menettelyn 
saattamiseksi myönteiseen tulokseen 
esittää parlamentille väliaikaisen mietinnön 
komission ehdotuksesta ja siihen sisältyvän 
päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään 
suosituksia ehdotuksen muuttamisesta tai 
täytäntöönpanosta.

3. Kun ehdotettu säädös tai suunniteltu 
kansainvälinen sopimus edellyttää 
parlamentin hyväksyntää, asiasta vastaava 
valiokunta voi menettelyn saattamiseksi 
myönteiseen tulokseen esittää parlamentille 
väliaikaisen mietinnön komission 
ehdotuksesta ja siihen sisältyvän 
päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään 
suosituksia ehdotuksen muuttamisesta tai 
täytäntöönpanosta.

Jos parlamentti hyväksyy vähintään 
yhden suosituksen, puhemies pyytää 
keskustelujen jatkamista neuvoston 
kanssa.
Asiasta vastaava valiokunta antaa 
lopullisen suosituksensa parlamentin 
puoltavasta lausunnosta neuvoston 
kanssa käydyssä keskustelussa saavutetun 
lopputuloksen perusteella.

(Tarkistus on tehtävä koko tekstiin: 52 ja 
53 artiklaa lukuun ottamatta ilmaisu 
"komission ehdotus" ja 
"lainsäädäntöehdotus" on korvattava 
työjärjestyksen koko tekstissä ilmaisulla 
"säädösehdotus" tai "ehdotettu säädös", 
kun se on kieliopin mukaan aiheellista.)

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 43 ja korvaa sen.)
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Tarkistus 133
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
83 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Kun suunnitellaan neuvottelujen 
aloittamista kansainvälisen sopimuksen 
tekemiseksi, uusimiseksi tai 
tarkistamiseksi, mukaan lukien erityisaloja 
kuten raha-asioita tai kauppaa koskevat 
sopimukset, asiasta vastaava valiokunta 
varmistaa, että komissio antaa 
parlamentille täydellisen selvityksen, 
tarvittaessa luottamuksellisesti, 
suosituksistaan neuvotteluvaltuuksiksi.

1. Kun suunnitellaan neuvottelujen 
aloittamista kansainvälisen sopimuksen 
tekemiseksi, uusimiseksi tai 
tarkistamiseksi, mukaan lukien erityisaloja 
kuten raha-asioita tai kauppaa koskevat 
sopimukset, asiasta vastaava valiokunta voi 
päättää laatia mietinnön tai valvoa 
menettelyä muulla tavalla ja ilmoittaa 
päätöksestä valiokuntien 
puheenjohtajakokoukselle. Muilta 
valiokunnilta voidaan tarvittaessa pyytää 
lausunto 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Noudatetaan tarvittaessa 179 artiklan 
2 kohtaa, 47 artiklaa ja 47 a artiklaa.
Asiasta vastaavan valiokunnan ja 
tapauksen mukaan yhteistyöhön 
osallistuvan valiokunnan puheenjohtajat 
ja esittelijät toteuttavat yhdessä tarvittavat 
toimet varmistaakseen, että komissio antaa 
parlamentille täydellisen selvityksen, 
tarvittaessa luottamuksellisesti, 
suosituksista neuvotteluvaltuuksiksi sekä 
3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

Or. en

Tarkistus 134
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
86 artikla – otsikko (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
toteuttamiseen liittyvien erityisedustajien 

nimittäminen

Erityisedustajat
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Or. en

Tarkistus 135
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
86 artikla – 4 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a. Neuvoston nimittämä erityisedustaja, 
joka hoitaa tiettyjä poliittisia 
erityistehtäviä, voidaan pyytää antamaan 
lausuma asiasta vastaavassa 
valiokunnassa joko tämän omasta tai 
parlamentin aloitteesta.

Or. en

(Tarkistuksen teksti vastaa osin nykyistä 87 artiklan 3 kohtaa, joka poistetaan, jos tarkistus 
hyväksytään.)

Perustelu

Sanamuoto mahdollistaa erityisedustajien kutsumisen valiokuntaan tarvittaessa eikä 
ainoastaan heidän nimittämisensä yhteydessä.

Tarkistus 136
Marco Cappato

Euroopan parlamentin työjärjestys
95 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdan nojalla tehdyt 
päätökset edellyttävät kahden kolmasosan 
enemmistöä annetuista äänistä ja
parlamentin jäsenten enemmistön 
kannatusta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan nojalla tehdyt 
päätökset edellyttävät parlamentin jäsenten 
ehdottoman enemmistön kannatusta.

Or. it
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Tarkistus 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Euroopan parlamentin työjärjestys
97 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

97 a artikla
Kansalaisten osallistuminen

Parlamentti voi järjestää 
puheenjohtajakokouksen 24 artiklan 
4 a kohdan perusteella tekemän
päätöksen johdosta yleistä eurooppalaista 
etua koskevista aiheista julkisia 
keskustelutilaisuuksia, joihin asiasta 
kiinnostuneet kansalaiset saavat 
osallistua.

Or. fr

Tarkistus 138
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
98 artikla (*)

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoston nimettyä yksimielisesti 
komission puheenjohtajaehdokkaan
puhemies pyytää nimettyä ehdokasta 
antamaan parlamentille lausuman ja 
esittelemään poliittiset 
toimintalinjauksensa. Lausumaa seuraa 
keskustelu. 

1. Eurooppa-neuvoston ehdotettua 
ehdokasta komission puheenjohtajaksi
puhemies pyytää ehdokasta antamaan 
parlamentille lausuman ja esittelemään 
poliittiset toimintalinjauksensa. Lausumaa 
seuraa keskustelu.

Neuvosto kutsutaan ottamaan osaa 
keskusteluun.

Eurooppa-neuvosto kutsutaan ottamaan 
osaa keskusteluun.

2. Parlamentti hyväksyy tai hylkää 
ehdotetun nimityksen annettujen äänten
enemmistöllä.

2. Parlamentti valitsee komission 
puheenjohtajan jäsentensä enemmistöllä.

Äänestys toimitetaan salaisena.
3. Jos ehdokas valitaan, puhemies ilmoittaa 
siitä neuvostolle ja pyytää sitä ja valittua 
komission puheenjohtajaa nimeämään 

3. Jos ehdokas valitaan, puhemies ilmoittaa 
siitä neuvostolle ja pyytää sitä ja valittua 
komission puheenjohtajaa nimeämään 
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yhteisellä sopimuksella ehdokkaat 
komission jäseniksi.

yhteisellä sopimuksella ehdokkaat 
komission jäseniksi.

4. Jos parlamentti ei hyväksy nimettyä 
ehdokasta, puhemies pyytää neuvostoa 
nimeämään uuden ehdokkaan.

4. Jos ehdokas ei saa taakseen vaadittua 
enemmistöä, puhemies kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa ehdottamaan 
kuukauden kuluessa uutta ehdokasta, 
joka valitaan samaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitetyn 
tarkistuksen 59.)

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon parlamentin uusi oikeus valita komission puheenjohtaja.

Tarkistus 139
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
98 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoston nimettyä yksimielisesti
komission puheenjohtajaehdokkaan 
puhemies pyytää nimettyä ehdokasta 
antamaan parlamentille lausuman ja 
esittelemään poliittiset 
toimintalinjauksensa. Lausumaa seuraa 
keskustelu.

1. Parlamentti valitsee komission 
puheenjohtajan salaisessa äänestyksessä 
jäsentensä enemmistöllä Eurooppa-
neuvoston ehdotuksesta sen jälkeen, kun 
ehdokas on esittänyt parlamentille 
poliittiset toimintalinjauksensa.
Ehdokkaan esitystä seuraa keskustelu.

Or. el

Tarkistus 140
Johannes Voggenhuber

Euroopan parlamentin työjärjestys
98 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Neuvoston nimettyä yksimielisesti 1. Ehdokkaan annettua lausuman, jota 
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komission puheenjohtajaehdokkaan 
puhemies pyytää nimettyä ehdokasta 
antamaan parlamentille lausuman ja 
esittelemään poliittiset 
toimintalinjauksensa. Lausumaa seuraa 
keskustelu.

seuraa keskustelu, parlamentti valitsee 
komission puheenjohtajan jäsentensä 
enemmistöllä Eurooppa-neuvoston 
ehdotuksesta. Jos ehdokas ei saa taakseen 
vaadittua enemmistöä, puhemies kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa ehdottamaan 
kuukauden kuluessa uutta ehdokasta, 
joka valitaan samaa menettelyä 
noudattaen.

Neuvosto kutsutaan ottamaan osaa 
keskusteluun.

Or. en

Tarkistus 141
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
98 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Parlamentti hyväksyy tai hylkää 
ehdotetun nimityksen annettujen äänten 
enemmistöllä.

2. Jos ehdokas ei saa taakseen vaadittua 
enemmistöä, puhemies pyytää Eurooppa-
neuvostoa ehdottamaan kuukauden 
kuluessa uutta ehdokasta, joka valitaan 
samaa menettelyä noudattaen.

Äänestys toimitetaan salaisena.

Or. el

Tarkistus 142
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
103 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Komission, neuvoston ja Eurooppa-
neuvoston jäsenet voivat milloin tahansa 
pyytää puhemieheltä luvan julkilausuman 
antamiseen. Puhemies päättää 
julkilausuman antamisen ajankohdasta ja 

1. Komission, neuvoston ja Eurooppa-
neuvoston jäsenet voivat milloin tahansa 
pyytää parlamentin puhemieheltä luvan 
julkilausuman antamiseen. 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja antaa 
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siitä, seuraako julkilausumaa mahdollisesti 
yksityiskohtainen keskustelu vai 
30 minuuttia jäsenten esittämiä lyhyitä ja 
tarkoin rajattuja kysymyksiä. 

julkilausuman jokaisen Eurooppa-
neuvoston kokouksen jälkeen. Puhemies 
päättää julkilausuman antamisen 
ajankohdasta ja siitä, seuraako 
julkilausumaa mahdollisesti 
yksityiskohtainen keskustelu vai 
30 minuuttia jäsenten esittämiä lyhyitä ja 
tarkoin rajattuja kysymyksiä. 

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 62 ja korvaa sen.)

Perustelu

Määräyksessä otetaan huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan erityinen asema.

Tarkistus 143
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
108 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Valiokunta, poliittinen ryhmä tai
vähintään 40 jäsentä voi esittää neuvostolle 
tai komissiolle kysymyksiä ja pyytää 
ottamaan ne parlamentin esityslistalle. 

1. Valiokunta, pysyvä parlamenttien 
välisistä suhteista vastaava valtuuskunta,
poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 
voi esittää neuvostolle tai komissiolle 
kysymyksiä ja pyytää ottamaan ne 
parlamentin esityslistalle.

Or. en

Tarkistus 144
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
115 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Parlamentti voi 132 artiklan määräysten 
mukaisesti hylätä keskusteltavaksi aiotun 
aiheen ja korvata sen uudella aiheella. 

Parlamentti voi 132 artiklan määräysten 
mukaisesti hylätä keskusteltavaksi aiotun 
aiheen ja korvata sen uudella aiheella. 
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Valittuja aiheita koskevat 
päätöslauselmaesitykset jätetään 
käsiteltäväksi viimeistään esityslistan 
hyväksymispäivän iltana.
Päätöslauselmaesitysten jättämisen tarkan 
määräajan vahvistaa puhemies.

Ihmisoikeuksien suojaamisesta vastaava 
valiokunta jättää käsiteltäväksi kutakin 
esityslistalla olevaa aihetta koskevan 
päätöslauselmaesityksen ottaen huomioon 
parlamentin, valiokuntien tai 
valtuuskuntien hyväksymät kannat.
Päätöslauselmaesitysten jättämisen tarkan 
määräajan vahvistaa puhemies.

Or. en

Tarkistus 145
Marco Cappato

Euroopan parlamentin työjärjestys
115 artikla – 4 kohta – tulkinta

Nykyinen teksti Tarkistus

Tämän artiklan mukaisesti toimitettavat 
äänestykset voidaan järjestää yhteisesti, 
jos puhemies ja puheenjohtajakokous 
näin päättävät.

Tämän artiklan mukaisesti käytävät 
keskustelut ja toimitettavat äänestykset
otetaan ensimmäiseksi asiaksi kunkin 
istuntojakson esityslistalle.

Or. it

Tarkistus 146
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
115 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Jos samaa aihetta koskevia 
päätöslauselmaesityksiä on jätetty 
käsiteltäväksi kaksi tai useampia, 
sovelletaan 103 artiklan 4 kohdan 
mukaista menettelyä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopan parlamentin työjärjestys
116 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

116 artikla Poistetaan.
Kirjalliset kannanotot

1. Enintään viisi jäsentä voi jättää 
käsiteltäväksi enintään 200 sanan 
pituisen kirjallisen kannanoton Euroopan 
unionin toimialaa koskevaan asiaan. 
Kirjalliset kannanotot painetaan 
virallisilla kielillä ja jaetaan jäsenille. Ne 
esitetään yhdessä allekirjoittajien nimien 
kanssa tätä tarkoitusta varten varatussa 
luettelossa. Luettelo on julkinen ja sitä 
säilytetään istuntojaksojen aikana 
istuntosalin sisäänkäynnin ulkopuolella 
ja istuntojaksojen välillä kvestorikollegion 
päättämässä asianmukaisessa paikassa.
Kirjallisen kannanoton sisällön on oltava 
julkilausuman kaltainen eikä siinä 
varsinkaan pidä esittää päätöksiä asioista, 
joiden hyväksymistä varten 
työjärjestyksessä määrätään erityisestä 
menettelystä tai toimivallasta.
2. Jäsen voi allekirjoittaa luetteloon 
kirjatun kannanoton.
3. Jos parlamentin jäsenten enemmistö on 
allekirjoittanut kannanoton, puhemies 
ilmoittaa tästä parlamentille, ja 
allekirjoittajien nimet merkitään 
pöytäkirjaan.
4. Tällainen kannanotto sekä 
allekirjoittajien nimet toimitetaan 
istuntojakson lopussa kannanotossa 
mainituille tahoille. Kannanotto 
sisällytetään sen istunnon pöytäkirjaan, 
jonka aikana siitä on ilmoitettu. Tämä 
julkaiseminen on osoituksena menettelyn 
päättymisestä
5. Yli kolme kuukautta luettelossa ollut 
kirjallinen kannanotto raukeaa, jollei 
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vähintään puolet parlamentin jäsenistä 
ole sitä allekirjoittanut.

Or. en

Tarkistus 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Euroopan parlamentin työjärjestys
131 a artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

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

Esittelijän pyynnöstä tai 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta 
parlamentti voi myös päättää, että esittelijä 
esittelee täysistunnossa lyhyesti asian, josta 
ei tarvitse käydä laajaa keskustelua. Tässä 
tapauksessa komissiolla ja yhdellä 
puhujalla kustakin poliittisesta ryhmästä 
on mahdollisuus käyttää puheenvuoro.

Or. en

Perustelu

Lyhyen esittelyn puitteissa yhdellä jäsenellä kustakin poliittisesta ryhmästä on oikeus käyttää 
puheenvuoro ilmaistakseen ryhmänsä kannan esitellystä mietinnöstä.

Tarkistus 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
131 a artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Esittelijän pyynnöstä tai
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta 
parlamentti voi myös päättää, että esittelijä 
esittelee täysistunnossa lyhyesti asian, josta 
ei tarvitse käydä laajaa keskustelua. Tässä 
tapauksessa komissiolla on mahdollisuus 
käyttää puheenvuoro ja kenellä tahansa 

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 
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jäsenellä on oikeus ottaa kantaa asiaan 
jättämällä kirjallinen lisälausuma 
142 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

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

Perustelu

Lyhyt puheenvuorokierros, jossa poliittisen ryhmän puhujat käyttävät puheenvuoron, 
mahdollistaisi kattavamman mutta edelleenkin hillityn keskustelun samalla kun annettaisiin 
enemmän arvoa esittelijälle ja komissiolle.

Tarkistus 150
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
142 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Puheajan jakaminen Puheajan jakaminen ja puhujalista
1. Puheenjohtajakokous voi tehdä 
parlamentille ehdotuksen keskusteluun 
varatun puheajan jakamisesta. Parlamentti 
päättää ehdotuksesta ilman keskustelua.

1. Puheenjohtajakokous voi tehdä 
parlamentille ehdotuksen keskusteluun 
varatun puheajan jakamisesta. Parlamentti 
päättää ehdotuksesta ilman keskustelua.

1 a. Jäsen ei saa käyttää puheenvuoroa, 
ellei puhemies ole sitä hänelle myöntänyt. 
Jäsenet osoittavat puheenvuoronsa 
puhemiehelle. Jos puhuja poikkeaa 
käsiteltävästä asiasta, puhemies kehottaa 
häntä palaamaan asiaan.
1 b. Puhemies voi laatia tietyn 
keskustelun ensimmäistä osaa varten 
puhujalistan, joka kattaa yhden tai 
useamman puheenvuorokierroksen, jossa 
käyttävät puheenvuoron kunkin sitä 
haluavan poliittisen ryhmän puhujat 
ryhmien koon mukaisessa järjestyksessä 
sekä yksi sitoutumaton jäsen.

2. Puheaika jaetaan seuraavien perusteiden 
mukaisesti:

2. Kyseiseen keskustelun osaan varattu
puheaika jaetaan seuraavien perusteiden 
mukaisesti:
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a) ensimmäinen osa puheajasta jaetaan 
tasan kaikkien poliittisten ryhmien kesken;

a) ensimmäinen osa puheajasta jaetaan 
tasan kaikkien poliittisten ryhmien kesken;

b) jäljellä oleva puheaika jaetaan 
poliittisten ryhmien kesken niiden jäsenten 
kokonaismäärän mukaisessa suhteessa;

b) jäljellä oleva puheaika jaetaan 
poliittisten ryhmien kesken niiden jäsenten 
kokonaismäärän mukaisessa suhteessa;

c) sitoutumattomille jäsenille myönnetään 
kokonaispuheaika, joka perustuu a ja b 
alakohdassa tarkoitettuun poliittisille 
ryhmille myönnettävään puheaikaan.

c) sitoutumattomille jäsenille myönnetään 
kokonaispuheaika, joka perustuu a ja b 
alakohdassa tarkoitettuun poliittisille 
ryhmille myönnettävään puheaikaan.

3. Jos useammalle esityslistan kohdalle 
myönnetään yhteinen kokonaispuheaika, 
poliittiset ryhmät ilmoittavat puhemiehelle, 
miten heidän puheaikansa jakautuu näiden 
kohtien kesken. Puhemies varmistaa, että 
puheaikoja noudatetaan.

3. Jos useammalle esityslistan kohdalle 
myönnetään yhteinen kokonaispuheaika, 
poliittiset ryhmät ilmoittavat puhemiehelle, 
miten heidän puheaikansa jakautuu näiden 
kohtien kesken. Puhemies varmistaa, että 
puheaikoja noudatetaan.

3 a. Jäljelle jäävää keskusteluun varattua 
aikaa ei myönnetä kenellekään erityisesti 
etukäteen. Sen sijaan puhemies myöntää 
jäsenille pääsääntöisesti enintään 
minuutin pituisia puheenvuoroja. 
Puhemies varmistaa mahdollisuuksien 
mukaan, että eri poliittisia näkökantoja ja 
jäsenvaltioita edustavat puhujat saavat 
vuorotellen puheenvuoron.
3 b. Pyynnöstä voidaan antaa etusija
asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtajalle tai esittelijälle ja 
poliittisten ryhmien puheenjohtajille, 
jotka haluavat puhua ryhmänsä puolesta, 
tai heidän varajäsenilleen.
3 c. Puhemies voi antaa puheenvuoron 
jäsenille, jotka sinistä korttia nostamalla 
osoittavat haluavansa keskeyttää toisen 
jäsenen puheenvuoron lyhyellä 
puheenvuorolla, jos puhemies on 
vakuuttunut, että keskustelu ei tästä 
häiriinny.

4. Jäsen ei saa puhua yhtä minuuttia 
kauempaa istuntopöytäkirjoista, menettelyä 
koskevista pyynnöistä, muutoksista 
lopulliseen esityslistaluonnokseen tai 
esityslistaan.

4. Jäsen ei saa puhua yhtä minuuttia 
kauempaa istuntopöytäkirjoista, menettelyä 
koskevista pyynnöistä, muutoksista 
lopulliseen esityslistaluonnokseen tai 
esityslistaan.

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 
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esittelijä on esitellyt mietinnön. 
Komissiolle, neuvostolle ja esittelijälle 
voidaan myöntää uusi puheenvuoro 
erityisesti parlamentin jäsenten 
kannanottoihin vastaamiseksi.

esittelijä on esitellyt mietinnön. 
Komissiolle, neuvostolle ja esittelijälle 
voidaan myöntää uusi puheenvuoro 
erityisesti parlamentin jäsenten 
kannanottoihin vastaamiseksi.

6. Puhemies pyrkii pääsemään 
yhteisymmärrykseen komission ja 
neuvoston kanssa niille myönnettävästä 
asianmukaisesta puheajasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 197 artiklan
määräysten soveltamista.

6. Puhemies pyrkii pääsemään 
yhteisymmärrykseen komission ja 
neuvoston kanssa niille myönnettävästä 
asianmukaisesta puheajasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 197 artiklan 
määräysten soveltamista.

7. Jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet 
keskusteluun, voivat enintään kerran 
istuntojakson aikana jättää kirjallisen 
lausuman, jonka pituus saa olla enintään 
200 sanaa ja joka liitetään keskustelujen 
sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.

7. Jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet 
keskusteluun, voivat enintään kerran 
istuntojakson aikana jättää kirjallisen 
lausuman, jonka pituus saa olla enintään 
200 sanaa ja joka liitetään keskustelujen 
sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.

Or. en

(Tarkistus vastaa osin mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitettyä 
tarkistusta 67.)

Perustelu

142 artiklan 1 a kohta: Vilkkaan keskustelun mahdollistamiseksi puhujien olisi täytettävä 
täysistuntosalin ensimmäiset rivit.
142 artiklan 3 c kohta: Laajennetaan mahdollisuutta käyttää sinistä korttia.
142 artiklan 4 a kohta: Sanatarkoista istuntoselostuksista ei pitäisi poistaa mitään, jotta 
istunnosta saataisiin täydellinen ja kattava selonteko. Täydelliset tiedot voisivat olla tarpeen 
riitatilanteessa tai järjestyksenpidollisten toimenpiteiden yhteydessä.

Tarkistus 151
Klaus-Heiner Lehne

Euroopan parlamentin työjärjestys
142 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Puheajan jakaminen Puheajan jakaminen ja puhujalista
1. Puheenjohtajakokous voi tehdä 
parlamentille ehdotuksen keskusteluun 
varatun puheajan jakamisesta. Parlamentti 

1. Puheenjohtajakokous voi tehdä 
parlamentille ehdotuksen keskusteluun 
varatun puheajan jakamisesta. Parlamentti 



AM\773817FI.doc 57/76 PE421.322v01-00

FI

päättää ehdotuksesta ilman keskustelua. päättää ehdotuksesta ilman keskustelua.

1 a. Jäsen ei saa käyttää puheenvuoroa, 
ellei puhemies ole sitä hänelle myöntänyt. 
Jäsenet puhuvat paikaltaan ja osoittavat 
puheenvuoronsa puhemiehelle. Jos 
puhuja poikkeaa käsiteltävästä asiasta, 
puhemies kehottaa häntä palaamaan 
asiaan.
1 b. Puhemies voi laatia tietyn 
keskustelun ensimmäistä osaa varten 
puhujalistan, joka kattaa yhden tai 
useamman puheenvuorokierroksen, jossa 
käyttävät puheenvuoron kunkin sitä 
haluavan poliittisen ryhmän puhujat 
ryhmien koon mukaisessa järjestyksessä 
sekä yksi sitoutumaton jäsen.

2. Puheaika jaetaan seuraavien perusteiden 
mukaisesti:

Kyseiseen keskustelun osaan varattu
puheaika jaetaan seuraavien perusteiden 
mukaisesti:

a) ensimmäinen osa puheajasta jaetaan 
tasan kaikkien poliittisten ryhmien kesken;

a) ensimmäinen osa puheajasta jaetaan 
tasan kaikkien poliittisten ryhmien kesken;

b) jäljellä oleva puheaika jaetaan 
poliittisten ryhmien kesken niiden jäsenten 
kokonaismäärän mukaisessa suhteessa;

b) jäljellä oleva puheaika jaetaan 
poliittisten ryhmien kesken niiden jäsenten 
kokonaismäärän mukaisessa suhteessa;

c) sitoutumattomille jäsenille myönnetään 
kokonaispuheaika, joka perustuu a ja b 
alakohdassa tarkoitettuun poliittisille 
ryhmille myönnettävään puheaikaan.

c) sitoutumattomille jäsenille myönnetään 
kokonaispuheaika, joka perustuu a ja b 
alakohdassa tarkoitettuun poliittisille 
ryhmille myönnettävään puheaikaan. 

3. Jos useammalle esityslistan kohdalle 
myönnetään yhteinen kokonaispuheaika, 
poliittiset ryhmät ilmoittavat puhemiehelle, 
miten heidän puheaikansa jakautuu näiden 
kohtien kesken. Puhemies varmistaa, että 
puheaikoja noudatetaan.

3. Jos useammalle esityslistan kohdalle 
myönnetään yhteinen kokonaispuheaika, 
poliittiset ryhmät ilmoittavat puhemiehelle, 
miten heidän puheaikansa jakautuu näiden 
kohtien kesken. Puhemies varmistaa, että 
puheaikoja noudatetaan.

3 a. Jäljelle jäävää keskusteluun varattua 
aikaa ei myönnetä kenellekään erityisesti 
etukäteen. Sen sijaan puhemies myöntää 
jäsenille pääsääntöisesti enintään 
minuutin pituisia puheenvuoroja. 
Puhemies varmistaa mahdollisuuksien 
mukaan, että eri poliittisia näkökantoja ja 
jäsenvaltioita edustavat puhujat saavat 
vuorotellen puheenvuoron.
3 b. Pyynnöstä voidaan antaa etusija 
asiasta vastaavan valiokunnan 



PE421.322v01-00 58/76 AM\773817FI.doc

FI

puheenjohtajalle tai esittelijälle ja 
poliittisten ryhmien puheenjohtajille, 
jotka haluavat puhua ryhmänsä puolesta, 
tai heidän varajäsenilleen.
3 c. Puhemies voi antaa puheenvuoron 
jäsenille, jotka sinistä korttia nostamalla 
osoittavat haluavansa esittää toiselle 
jäsenelle kysymyksen tämän 
puheenvuoron kuluessa, jos puhuja 
hyväksyy tämän ja jos puhemies on 
vakuuttunut, että keskustelu ei tästä 
häiriinny.

4. Jäsen ei saa puhua yhtä minuuttia 
kauempaa istuntopöytäkirjoista, menettelyä 
koskevista pyynnöistä, muutoksista 
lopulliseen esityslistaluonnokseen tai 
esityslistaan.

4. Jäsen ei saa puhua yhtä minuuttia 
kauempaa istuntopöytäkirjoista, menettelyä 
koskevista pyynnöistä, muutoksista 
lopulliseen esityslistaluonnokseen tai 
esityslistaan.

4 a. Puhemies voi poistattaa 
istuntoselostuksista puheenvuorot, jotka 
on pidetty ilman myönnettyä 
puheenvuoroa tai joissa jäsenet ovat 
ylittäneet heille myönnetyn puheajan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
puhemiehen muuta järjestyksenpidollista 
toimivaltaa.

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 
esittelijä on esitellyt mietinnön. 
Komissiolle, neuvostolle ja esittelijälle 
voidaan myöntää uusi puheenvuoro 
erityisesti parlamentin jäsenten 
kannanottoihin vastaamiseksi.

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 
esittelijä on esitellyt mietinnön. 
Komissiolle, neuvostolle ja esittelijälle 
voidaan myöntää uusi puheenvuoro 
erityisesti parlamentin jäsenten 
kannanottoihin vastaamiseksi.

6. Puhemies pyrkii pääsemään 
yhteisymmärrykseen komission ja 
neuvoston kanssa niille myönnettävästä 
asianmukaisesta puheajasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 197 artiklan 
määräysten soveltamista.

6. Puhemies pyrkii pääsemään 
yhteisymmärrykseen komission ja 
neuvoston kanssa niille myönnettävästä 
asianmukaisesta puheajasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 197 artiklan 
määräysten soveltamista.

7. Jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet 
keskusteluun, voivat enintään kerran 
istuntojakson aikana jättää kirjallisen 
lausuman, jonka pituus saa olla enintään 
200 sanaa ja joka liitetään keskustelujen 
sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.

7. Jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet 
keskusteluun, voivat enintään kerran 
istuntojakson aikana jättää kirjallisen 
lausuman, jonka pituus saa olla enintään 
200 sanaa ja joka liitetään keskustelujen 
sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.
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(Jos tarkistus hyväksytään, 141 ja 
143 artikla raukeavat.)

Or. de

Tarkistus 152
Marco Cappato

Euroopan parlamentin työjärjestys
142 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

c a) kirjoitettua tekstiä lukevan jäsenen 
puheaikaa lyhennetään neljänneksellä; 
tätä määräystä ei sovelleta 
lainsäädäntötekstiä lainattaessa.

Or. it

Tarkistus 153
Costas Botopoulos

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

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Jäljelle jäävää keskusteluun varattua 
aikaa ei myönnetä kenellekään erityisesti 
etukäteen. Sen sijaan puhemies myöntää 
jäsenille pääsääntöisesti enintään 
minuutin pituisia puheenvuoroja. 
Puhemies varmistaa mahdollisuuksien 
mukaan, että eri poliittisia näkökantoja ja 
jäsenvaltioita edustavat puhujat saavat 
vuorotellen puheenvuoron. Puheaikaa 
koskevien pyyntöjen esittämisjärjestys on 
otettava huomioon.

Or. en

Perustelu

Lisätään loppuun uusi virke.
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Tarkistus 154
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
142 artikla – 3 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 b. Pyynnöstä voidaan antaa etusija 
asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtajalle tai esittelijälle, 
keskustelun kohteena olevan valtion 
kanssa parlamenttien välisistä suhteista 
vastaavan valtuuskunnan 
puheenjohtajalle ja poliittisten ryhmien 
puheenjohtajille, jotka haluavat puhua 
ryhmänsä puolesta, tai heidän 
varajäsenilleen.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnokseen (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)) esitetyn 
tarkistuksen 67 3 b kohdan (142 artikla: Puheajan jakaminen).)

Tarkistus 155
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
142 artikla – 3 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 c. Puhemies, joka varmistaa istunnon 
asianmukaisen kulun, voi antaa 
puheenvuoron jäsenille, jotka pyytävät 
sitä sinistä korttia nostamalla. 
Puheenvuoro myönnetään sen jälkeen 
kun parhaillaan puheenvuoroa käyttävä 
jäsen on lopettanut. Puheaika on 
enintään puoli minuuttia.

Or. el
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Tarkistus 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Euroopan parlamentin työjärjestys
144 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Puhemies myöntää kunkin istuntojakson 
ensimmäisessä istunnossa enintään 
kolmenkymmenen minuutin ajan 
puheenvuoroja jäsenille, jotka haluavat 
kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti 
tärkeään asiaan. Kullakin jäsenellä on 
käytettävissään enintään minuutin 
puheaika. Puhemies voi päättää, että 
myöhemmin saman istuntojakson aikana
tätä tarkoitusta varten varataan toinen 
vastaava ajanjakso.

Puhemies myöntää kunkin istuntojakson 
ensimmäisen istunnon iltana enintään 
kolmenkymmenen minuutin ajan 
puheenvuoroja jäsenille, jotka haluavat 
kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti 
tärkeään asiaan. Kullakin jäsenellä on 
käytettävissään enintään minuutin 
puheaika. Puhemies voi päättää, että 
kunkin istuntojakson viimeisenä päivänä
tätä tarkoitusta varten varataan toinen 
vastaava ajanjakso.

Or. en

Tarkistus 157
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
151 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Edellä 103 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 
tarvittavin muutoksin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on riippuvainen ALDE-ryhmän ehdottaman 45 artiklan 2 kohtaa koskevan 
tarkistuksen hyväksymisestä. Ei ole enää mitään syytä sallia satunnaisia yhteisiä 
päätöslauselmia, jos valiokunta-aloitteisiin mietintöihin voidaan esittää tarkistuksia 
tehokkaammalla menettelyllä.
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Tarkistus 158
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
157 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä voi pyytää kohta kohdalta -
äänestystä, jos äänestettävä teksti sisältää 
vähintään kaksi säännöstä tai viittauksia 
vähintään kahteen aiheeseen tai se voidaan 
jakaa vähintään kahteen erilliseen osaan, 
joista jokaisella on oma merkityksensä ja
normatiivinen arvonsa.

1. Poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä voi pyytää kohta kohdalta -
äänestystä, jos äänestettävä teksti sisältää 
vähintään kaksi säännöstä tai viittauksia 
vähintään kahteen aiheeseen tai se voidaan 
jakaa vähintään kahteen erilliseen osaan, 
joilla on oma merkityksensä ja/tai
normatiivinen arvonsa.

Or. en

Perustelu

Määräys on nykymuodossaan osoittautunut liian tiukaksi parlamenttityön käytännön 
tarpeisiin.

Tarkistus 159
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
159 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Tavallisesti parlamentissa äänestetään 
kättä nostamalla.

1. Tavallisesti parlamentissa äänestetään 
koneäänestyksessä.

2. Jos puhemies päättää, että äänestyksen 
tulos on epäselvä, asiasta äänestetään 
uudelleen koneäänestyksessä, tai jos 
kyseinen järjestelmä on epäkunnossa,
seisomaan nousten.

2. Jos koneäänestystä ei teknisistä syistä 
voida toimittaa, asiasta äänestetään 
uudelleen kättä nostamalla tai seisomaan 
nousten.

3. Äänestystulos kirjataan. 3. Äänestystulos kirjataan.

Or. en

Perustelu

Koneäänestys takaisi tuloksen varmuuden ja tiedon siitä, täyttyvätkö enemmistöä tai 
määräenemmistöä tai päätösvaltaisuuteen vaadittavien jäsenten määrää täysistunnossa tai 
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valiokunnassa koskevat vaatimukset, ilman että nykyisen työjärjestyksen mukaisesti tähän asti 
kättä nostamalla toimitettua äänestystä pitäisi tarkistaa.

Tarkistus 160
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
159 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

159 a artikla
Lopullinen äänestys

1. Tavallisesti äänestäessään 
lainsäädäntökokonaisuudesta joko 
yhdessä äänestyksessä ja/tai lopullisessa 
äänestyksessä, parlamentti äänestää 
nimenhuutoäänestyksellä, joka 
toimitetaan koneäänestyksenä.
2. Äänestystulos kirjataan.

Or. en

Perustelu

Vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan lujittuisi, jos kaikki lopulliset äänestykset 
lainsäädäntökokonaisuudesta toimitettaisiin nimenhuutoäänestyksenä rajoittamatta 
160 artiklan lisävaatimuksia.

Tarkistus 161
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
160 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Työjärjestyksen 99 artiklan 4 kohdan ja
100 artiklan 5 kohdan mukaisten tapausten 
lisäksi nimenhuutoäänestys suoritetaan, 
kun poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä pyytää sitä kirjallisesti 
äänestystä edeltävänä iltana, jollei 
puhemies aseta muuta määräaikaa.

1. Työjärjestyksen 99 artiklan 4 kohdan,
100 artiklan 5 kohdan ja 159 a artiklan 
mukaisten tapausten lisäksi 
nimenhuutoäänestys suoritetaan, kun 
poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 
pyytää sitä kirjallisesti äänestystä 
edeltävänä iltana, jollei puhemies aseta 
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muuta määräaikaa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella pyritään mukauttamaan työjärjestys nykyiseen käytäntöön, sillä 
nimenhuutoäänestys toimitetaan aina koneäänestyksenä.

Tarkistus 162
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
160 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Nimenhuuto suoritetaan 
aakkosjärjestyksessä ja äänestyksen 
aloittava jäsen ratkaistaan arvalla. 
Puhemies äänestää viimeisenä.

2. Nimenhuutoäänestys toimitetaan 
koneäänestyksenä. Jos koneäänestystä ei 
teknisistä syistä voida toimittaa,
nimenhuuto suoritetaan 
aakkosjärjestyksessä ja äänestyksen 
aloittava jäsen ratkaistaan arvalla. 
Puhemies äänestää viimeisenä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella pyritään mukauttamaan työjärjestys nykyiseen käytäntöön, sillä 
nimenhuutoäänestys toimitetaan aina koneäänestyksenä.

Tarkistus 163
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
161 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Puhemies voi milloin tahansa päättää, 
että 159, 160 ja 162 artiklassa tarkoitetut 
äänestykset toimitetaan koneäänestyksenä.

1. Puhemies varmistaa, että 159, 160 ja 
162 artiklassa tarkoitetut äänestykset 
toimitetaan koneäänestyksenä.

Jos koneäänestystä ei teknisistä syistä 
voida toimittaa, äänestys toimitetaan 

Jos koneäänestystä ei teknisistä syistä 
voida toimittaa, äänestys toimitetaan kättä 
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159 artiklan, 160 artiklan 2 kohdan tai 
162 artiklan mukaisesti.

nostamalla tai 160 artiklan 2 kohdan tai 
162 artiklan mukaisesti.

Puhemiehistö antaa ohjeet äänestyskoneen 
käytöstä.

Puhemiehistö antaa ohjeet äänestyskoneen 
käytöstä.

Or. en

Perustelu

Työjärjestyksen sisäisen johdonmukaisuuden säilyttämiseksi tarkistuksen laatijat ehdottavat 
161 artiklan 1 kohdan muuttamista artiklaan 159 ja 160 ehdotettujen muutosten mukaisesti. 

Tarkistus 164
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
172 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

172 a artikla
Hyväksytyt tekstit

1. Parlamentin hyväksymät tekstit 
julkaistaan välittömästi äänestyksen 
jälkeen. Ne annetaan parlamentin 
vahvistettavaksi yhdessä kyseisen 
istunnon pöytäkirjan kanssa ja säilytetään 
parlamentin arkistossa.
2. Parlamentin hyväksymille teksteille 
tehdään oikeudellinen ja kielellinen 
viimeistely puhemiehen alaisuudessa. Jos 
teksti on hyväksytty parlamentin ja 
neuvoston päästyä sopimukseen, kyseiset 
toimielimet tekevät viimeistelyn tiiviissä 
yhteistyössä ja keskinäisessä 
yhteisymmärryksessä.
3. Jos tekstin yhtenäisyys ja laatu 
edellyttävät parlamentin ilmaiseman 
tahdon mukaisesti mukautuksia, jotka 
ovat merkittävämpiä kuin kirjoitusvirheet 
tai joita edellytetään kaikkien 
kieliversioiden yhdenmukaisuuden sekä 
niiden kielellisen oikeellisuuden ja 
terminologian yhtenäisyyden 
varmistamiseksi, noudatetaan 
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204 a artiklassa määrättyä menettelyä.
4. EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti hyväksytyt tekstit esitetään 
konsolidoituna tekstinä. Jos parlamentin 
äänestys ei perustu neuvoston kanssa 
tehtyyn sopimukseen, konsolidoidussa 
tekstissä esitetään kaikki hyväksytyt 
tarkistukset. 
5. Viimeistelyn jälkeen puhemies ja 
pääsihteeri allekirjoittavat hyväksytyt 
tekstit, ja ne julkaistaan virallisessa 
lehdessä.

Or. en

(Tarkistus korvaa mietintöluonnoksessa (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) esitetyt 
tarkistukset 74 ja 75.)

Tarkistus 165
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
175 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Väliaikaisten valiokuntien asettaminen Erityisvaliokuntien asettaminen

Or. en

Tarkistus 166
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
177 artikla – 1 kohta – tulkinta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokuntien kokoonpano vastaa tarkasti 
parlamentin kokoonpanoa. Poliittiset 
ryhmät eivät saa vaihtaa paikkoja 
keskenään.

Or. en
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Tarkistus 167
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
177 artikla – 1 kohta – tulkinta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Poliittisten ryhmien välinen suhteellinen 
osuus ei saa erota lähimmästä 
tarkoituksenmukaisesta kokonaisluvusta. 
Jos poliittinen ryhmä päättää olla 
ottamatta paikkoja valiokunnassa, 
kyseiset paikat jätetään vapaiksi ja 
valiokunnan kokoa pienennetään 
vastaavalla paikkamäärällä.

Or. en

Tarkistus 168
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
179 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Jos pysyvä valiokunta ilmoittaa, ettei se 
ole toimivaltainen käsittelemään 
kysymystä, tai jos kahden tai useamman 
pysyvän valiokunnan välille syntyy 
toimivaltaa koskeva kiista, 
toimivaltakysymys annetaan 
puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi 
neljän työviikon kuluessa siitä, kun asian 
valiokuntaan lähettämisestä ilmoitettiin 
täysistunnossa. Asiasta ilmoitetaan 
valiokuntien puheenjohtajakokoukselle, 
joka voi antaa suosituksen 
puheenjohtajakokoukselle. 
Puheenjohtajakokous tekee päätöksen 
kuuden työviikon kuluessa
toimivaltakysymyksen käsiteltäväksi 
jättämisestä. Muussa tapauksessa 
kysymys otetaan seuraavan istuntojakson 

2. Jos pysyvä valiokunta ilmoittaa, ettei se 
ole toimivaltainen käsittelemään 
kysymystä, tai jos kahden tai useamman 
pysyvän valiokunnan välille syntyy 
toimivaltaa koskeva kiista, 
toimivaltakysymys annetaan 
puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi 
neljän työviikon kuluessa siitä, kun asian 
valiokuntaan lähettämisestä ilmoitettiin 
täysistunnossa. Puheenjohtajakokous tekee 
päätöksen kuuden viikon kuluessa
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
suosituksesta tai, jos tällaista suositusta ei 
esitetä, puheenjohtajansa suosituksesta. 
Jos puheenjohtajakokous ei tee päätöstä 
tämän määräajan kuluessa, suositus 
katsotaan hyväksytyksi.
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esityslistalle päätöstä varten.

Or. en

Tarkistus 169
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
179 artikla – 2 kohta – tulkinta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokuntien puheenjohtajat voivat tehdä 
sopimuksia toisten valiokuntien 
puheenjohtajien kanssa asian antamisesta 
tietyn valiokunnan käsiteltäväksi, 
edellyttäen, että tarvittaessa saadaan lupa 
valiokuntien yhteistyömenettelyyn 
47 artiklan perusteella.

Or. en

Tarkistus 170
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
181 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Alivaliokunnat Valiokuntien työryhmät
1. Pysyvä tai väliaikainen valiokunta voi 
työskentelynsä sitä vaatiessa nimittää 
puheenjohtajakokouksen luvalla yhden 
tai useamman alivaliokunnan, joiden 
kokoonpanon ja vastuualueet se 
määrittelee samalla 177 artiklan 
mukaisesti. Alivaliokunnat tekevät selkoa 
työskentelystään valiokunnalle, joka ne 
on asettanut.

Valiokunnat voivat perustaa työryhmiä 
avustamaan tai valmistelemaan työtään. 
Työryhmille annetaan valiokunnille 
tarjottavia teknisiä ja hallinnollisia 
palveluja vastaavat palvelut. 
Puhemiehistö laatii 
täytäntöönpanomääräykset.

2. Alivaliokuntien osalta sovelletaan 
samoja menettelyjä kuin valiokuntien 
osalta.
3. Varajäsenet voivat osallistua 
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alivaliokuntien työskentelyyn samoin 
ehdoin kuin valiokuntien työskentelyyn.
4. Näiden määräysten soveltamisella on 
varmistettava alivaliokunnan ja sen 
valiokunnan, jonka alaisuuteen 
alivaliokunta on asetettu, keskinäinen 
riippuvuus. Tätä tarkoitusta varten kaikki 
alivaliokunnan jäsenet valitaan 
päävaliokuntaan kuuluvista jäsenistä.

Or. en

Tarkistus 171
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
182 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

182 a artikla
Valiokunnan koordinaattorit ja 

varjoesittelijät
1. Valiokunnassa edustettuina olevat 
poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat 
jäsenet voivat valita yhden jäsenistään 
koordinaattoriksi.
2. Puheenjohtaja pyytää tarpeen mukaan 
valiokunnan koordinaattoreita 
valmistelemaan päätöksiä, jotka 
valiokunnan on määrä tehdä, erityisesti 
menettelystä ja esittelijöiden ja 
valmistelijoiden nimittämisestä.
3. Poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat 
jäsenet voivat nimetä kutakin mietintöä 
varten varjoesittelijän, joka seuraa 
mietinnön käsittelyn etenemistä. Heidän 
nimensä on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Or. el
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Tarkistus 172
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
182 a artikla (uusi) luvussa 2

Nykyinen teksti Tarkistus

182 a artikla
Valiokunnan koordinaattorit ja 

varjoesittelijät
1. Valiokunnassa edustettuina olevat 
poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat 
jäsenet voivat valita yhden jäsenistään 
koordinaattoriksi.
2. Puheenjohtaja pyytää tarpeen vaatiessa 
valiokunnan koordinaattoreita 
valmistelemaan päätöksiä, jotka 
valiokunnan on määrä tehdä, erityisesti 
menettelystä ja esittelijöiden ja 
valmistelijoiden nimittämisestä. 
Valiokunta voi valtuuttaa koordinaattorit 
tekemään tietyt päätökset, mietintöjen, 
lausuntojen ja tarkistusten hyväksymistä 
lukuun ottamatta. Varapuheenjohtajat 
voidaan kutsua osallistumaan 
valiokunnan koordinaattoreiden 
kokouksiin neuvonantajina. 
Koordinaattorit pyrkivät yksimielisyyteen. 
Jos yksimielisyyteen ei päästä, he voivat 
tehdä päätöksen vain enemmistöllä, joka 
selvästi edustaa valiokunnan suurta 
enemmistöä ottaen huomioon eri 
poliittisten ryhmien suhteellisen osuuden.
2 a. Kullekin poliittiselle ryhmälle 
myönnetään suhteessa sen kokoon pisteitä 
mietintöjen antamiseksi kunkin 
kalenterivuoden alussa. Mietintöjä 
voidaan antaa myös nollasta pisteestä. 
Koordinaattorit pyrkivät antamaan 
mietinnöt yksimielisesti. Jos 
yksimielisyyttä ei saavuteta, toimitetaan 
äänestys, joka painotetaan poliittisten 
ryhmien koon mukaan.
3. Poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat 
jäsenet voivat nimetä kutakin mietintöä 
varten varjoesittelijän, joka seuraa 
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mietinnön käsittelyn etenemistä ja pyrkii 
valiokunnassa sovintoratkaisuihin 
ryhmän tai sitoutumattomien jäsenten 
puolesta. Heidän nimensä on ilmoitettava 
puheenjohtajalle. Esittelijä antaa tietoja 
varjoesittelijöille ja kuulee heitä 
yhteispäätösmenettelyn tai muun 
lainsäädäntömenettelyn kaikissa 
vaiheissa. [Liitteessä XYZ] määrättyjä
ohjeita noudatetaan täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon koordinaattoreiden ja varjoesittelijöiden käytännön asema 
sekä määritellään ja virallistetaan se. 
Pisteiden antamisesta mietinnöille ei ole ennen määrätty työjärjestyksessä.
Kokemus etenkin ensimmäisessä käsittelyssä tehtävistä päätöksistä on osoittanut tarkempien 
ohjeiden tarpeen.

Tarkistus 173
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
184 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunnan kokouksen pöytäkirja jaetaan 
kaikille valiokunnan jäsenille ja annetaan 
valiokunnan hyväksyttäväksi seuraavassa 
kokouksessa.

Valiokunnan kokouksen pöytäkirja jaetaan 
kaikille valiokunnan jäsenille ja annetaan 
valiokunnan hyväksyttäväksi seuraavassa 
kokouksessa.

Keskusteluista tuotetaan audiovisuaalinen 
tallenne, joka sisältää äänitteet kaikista 
tulkkauksista ja joka on saatavilla 
Internetissä.

Or. en
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Tarkistus 174
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
185 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Valiokunnan äänestys on pätevä, jos 
neljäsosa sen jäsenistä on äänestyksessä 
läsnä. Jos kuudesosa jäsenistä sitä ennen 
äänestyksen aloittamista pyytää, äänestys 
on pätevä ainoastaan, jos valiokunnan 
jäsenten enemmistö on osallistunut 
äänestykseen.

2. Valiokunnan äänestys on pätevä, jos 
neljäsosa sen jäsenistä on äänestyksessä 
läsnä, mikä vahvistetaan 
koneäänestyksellä. Jos kuudesosa jäsenistä 
sitä ennen äänestyksen aloittamista pyytää, 
äänestys on pätevä ainoastaan, jos 
valiokunnan jäsenten enemmistö on 
osallistunut äänestykseen, mikä 
vahvistetaan koneäänestyksellä.

Or. en

Perustelu

Työjärjestyksen sisäisen johdonmukaisuuden säilyttämiseksi tarkistuksen esittäjät ehdottavat 
161 artiklan muuttamista artiklaan 159 ja 160 ehdotettujen muutosten mukaisesti.

Tarkistus 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Euroopan parlamentin työjärjestys
185 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Valiokunnan äänestykset toimitetaan 
kädennostoäänestyksinä, jollei neljäsosa
valiokunnan jäsenistä pyydä 
nimenhuutoäänestystä. Tällöin äänestys 
toimitetaan 160 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

3. Valiokunnan äänestykset toimitetaan 
kädennostoäänestyksinä, jollei 
kymmenesosa valiokunnan jäsenistä pyydä 
nimenhuutoäänestystä. Tällöin äänestys 
toimitetaan 160 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä loppuun käsiteltävien lainsäädäntöasiakirjojen määrä on 
lisääntynyt huomattavasti. Samanaikaisesti yksinkertaistettua menettelyä täysistunnossa 
sovelletaan useammin, joten äänestyksestä valiokunnassa tulee tärkeämpi ja sen pitäisi olla 
helpommin jäljitettävissä. Lisäksi koneäänestysvälineet ovat parantuneet huomattavasti.
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Tarkistus 176
Hanne Dahl

Euroopan parlamentin työjärjestys
185 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Valiokunnan äänestykset toimitetaan 
kädennostoäänestyksinä, jollei neljäsosa 
valiokunnan jäsenistä pyydä 
nimenhuutoäänestystä. Tällöin äänestys 
toimitetaan 160 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

3. Valiokunnan äänestykset toimitetaan 
tavallisesti koneäänestyksinä. Jos 
koneäänestystä ei teknisistä syistä voida 
toimittaa, äänestys toimitetaan 
kädennostoäänestyksenä tai seisomaan 
nousten. Nimenhuutoäänestys 
toimitetaan, jos neljäsosa valiokunnan 
jäsenistä pyytää sitä. Tällöin äänestys 
toimitetaan koneäänestyksenä 160 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Työjärjestyksen sisäisen johdonmukaisuuden säilyttämiseksi tarkistuksen esittäjät ehdottavat 
161 artiklan muuttamista artiklaan 159 ja 160 ehdotettujen muutosten mukaisesti.

Tarkistus 177
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
188 artikla – 6 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

6 a. Erityisvaliokunta antaa 
valtuuskunnan puheenjohtajalle 
tilaisuuden tulla kuulluksi, kun 
esityslistalla on valtuuskunnan 
vastuualueeseen kuuluva asia. Samaa 
sovelletaan valtuuskunnan kokouksissa 
erityisvaliokunnan puheenjohtajaan tai 
esittelijään.

Or. en
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Tarkistus 178
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
Otsikko VII a (uusi) – 190 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

OTSIKKO VII a
LAAJENNETUT TYÖRYHMÄT

190 a artikla
Laajennetut työryhmät

Parlamentti tunnustaa laajennettujen 
työryhmien perustamisen.
Puhemiehistö laatii työmenetelmät siten, 
että laajennetut työryhmät voivat tavata 
säännöllisesti ja toimia tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 179
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Asiasta vastaava valiokunta voi päättää 
laatia mietinnön tai muulla tavalla esittää 
kantansa vetoomuksiin, jotka se on ottanut 
käsiteltäväkseen.

1. Asiasta vastaava valiokunta voi päättää 
laatia mietinnön 45 artiklan mukaisesti tai 
muulla tavalla esittää kantansa 
vetoomuksiin, jotka se on ottanut 
käsiteltäväkseen.

Valiokunta voi pyytää lausuntoja muilta 
valiokunnilta 46 artiklan mukaisesti 
sellaisten vetoomusten yhteydessä, joilla 
pyritään saamaan aikaan muutoksia 
voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Jos mietintö käsittelee erityisesti 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamista tai tulkintaa, asiasta vastaava 
valiokunta osallistuu yhteistyöhön 
46 artiklan 1 kohdan ja 47 artiklan 
ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan 
mukaisesti. Asiasta vastaava valiokunta 
hyväksyy ilman äänestystä 
päätöslauselmaehdotuksen osiksi 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamista tai tulkintaa koskevasta 
asiasta vastaavalta valiokunnalta 
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saamansa ehdotukset. Jos asiasta 
vastaava valiokunta ei hyväksy näitä 
ehdotuksia, yhteistyöhön osallistuva 
valiokunta voi jättää ne suoraan 
täysistunnon käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 180
Marco Cappato

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite I – 2 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Luetteloa varten tehdyt ilmoitukset ovat 
parlamentin jäsenen henkilökohtaisella
vastuulla, ja ne on saatettava ajan tasalle 
vuosittain.

Luetteloa varten tehdyt ilmoitukset ovat 
parlamentin oikeudellisella vastuulla, ja ne 
on saatettava ajan tasalle vuosittain.

Or. it

Tarkistus 181
Johannes Voggenhuber

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite IV – 3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Asiasta vastaavan valiokunnan hylkäämistä 
tarkistusluonnoksista ja 
muutosehdotuksista ei äänestetä 
täysistunnossa, ellei jokin valiokunta tai 
vähintään 40 jäsentä ole kirjallisesti 
pyytänyt äänestystä puhemiehen 
asettamassa määräajassa; määräajan 
päättyessä äänestyksen alkuun ei missään 
tapauksessa saa olla vähempää kuin 
24 tuntia.

Asiasta vastaavan valiokunnan hylkäämistä 
tarkistusluonnoksista ja 
muutosehdotuksista ei äänestetä 
täysistunnossa, ellei jokin valiokunta, 
poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 
ole kirjallisesti pyytänyt äänestystä 
puhemiehen asettamassa määräajassa;
määräajan päättyessä äänestyksen alkuun 
ei missään tapauksessa saa olla vähempää 
kuin 24 tuntia.

Or. en
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Perustelu

Ei ole enää mitään syytä, miksi poliittiset ryhmät eivät voisi esittää uudelleen tarkistuksia 
täysistunnon käsiteltäväksi budjettimenettelyssä, vaan joutuvat käyttämään hankalaa nimien 
keräämistä koskevaa menettelyä.

Tarkistus 182
Johannes Voggenhuber

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite IV – 5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Tällaiset tarkistusluonnokset voidaan 
ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään 
kirjallisesti vähintään 40 jäsenen 
allekirjoittamina tai jonkin valiokunnan 
puolesta ja jos ne säilyttävät talousarvion 
tulojen ja menojen tasapainon.
Työjärjestyksen 46 artiklan 5 kohtaa ei 
sovelleta tässä yhteydessä.

3. Tällaiset tarkistusluonnokset voidaan 
ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään 
kirjallisesti vähintään 40 jäsenen 
allekirjoittamina tai jonkin valiokunnan tai 
poliittisen ryhmän puolesta ja jos ne 
säilyttävät talousarvion tulojen ja menojen 
tasapainon. Työjärjestyksen 46 artiklan 
5 kohtaa ei sovelleta tässä yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Ei ole enää mitään syytä, miksi poliittiset ryhmät eivät voisi esittää uudelleen tarkistuksia 
täysistunnon käsiteltäväksi budjettimenettelyssä, vaan joutuvat käyttämään hankalaa nimien 
keräämistä koskevaa menettelyä.


