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EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYS 

Nykyinen teksti 
 

Tarkistukset 

Tarkistus 1 

LUKU 4 (otsikko) 

POLIITTISET RYHMÄT POLIITTISET JA KANSALLISET 
RYHMÄT 

 

Tarkistus 2 

29 artikla (otsikko) 

Poliittisten ryhmien muodostaminen Poliittisten ja kansallisten ryhmien 
muodostaminen 

 

Tarkistus 3 

29 artiklan 1 kohdan ensimmäinen lause 

1. Jäsenet voivat ryhmittyä poliittisten 
kantojensa mukaisiin ryhmiin. 

1. Jäsenet voivat ryhmittyä poliittisten tai 
kansallisten kantojensa mukaisiin ryhmiin. 

 

Tarkistus 4 

29 artiklan 2 a kohta (uusi) 

 2 a. Kansallisessa ryhmässä on oltava yli 
puolet jäsenvaltion valtuuskunnan 
jäsenistä. 

 

Tarkistus 5 

29 artiklan 2 b kohta (uusi) 

 2 b. Etnisiä vähemmistöjä edustavat 
Euroopan parlamentin jäsenet voivat 
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halutessaan liittyä muiden jäsenvaltioiden 
kansallisiin ryhmiin, jos kyseinen 
kansallinen ryhmä on valmis hyväksymään 
heidät. 

 

Tarkistus 6 

29 artiklan 4 kohta 

4. Poliittisen ryhmän muodostamisesta 
ilmoitetaan puhemiehelle. Ilmoituksessa 
täsmennetään ryhmän nimi, sen jäsenten 
nimet ja sen työvaliokunnan kokoonpano. 

4. Poliittisen tai kansallisen ryhmän 
muodostamisesta ilmoitetaan puhemiehelle. 
Ilmoituksessa täsmennetään ryhmän nimi, 
sen jäsenten nimet ja sen työvaliokunnan 
kokoonpano. 

 

Tarkistus 7 

30 artikla (otsikko) 

Poliittisten ryhmien toiminta ja 
oikeudellinen asema 

Poliittisten ja kansallisten ryhmien toiminta 
ja oikeudellinen asema 

 

Tarkistus 8 

30 artiklan 1 kohta 

1. Poliittiset ryhmät ovat osa Euroopan 
unionin toimintaa ja huolehtivat 
työjärjestyksessä niille määrätyistä 
tehtävistä. Poliittisten ryhmien käytössä on 
pääsihteeristön hallintokaavion mukainen 
sihteeristö, hallinnolliset palvelut ja 
määrärahat, jotka on otettu Euroopan 
parlamentin talousarvioon tätä tarkoitusta 
varten. 

1. Poliittiset ja kansalliset ryhmät ovat osa 
Euroopan unionin toimintaa ja huolehtivat 
työjärjestyksessä niille määrätyistä 
tehtävistä. Poliittisten ja kansallisten 
ryhmien käytössä on pääsihteeristön 
hallintokaavion mukainen sihteeristö, 
hallinnolliset palvelut ja määrärahat, jotka 
on otettu Euroopan parlamentin 
talousarvioon tätä tarkoitusta varten. 

 

Tarkistus 9 

30 artiklan 3 kohta 

3. Määräyksissä määritetään poliittisen 
ryhmän purkautumisen hallinnolliset ja 
taloudelliset seuraukset. 

3. Määräyksissä määritetään poliittisen tai 
kansallisen ryhmän purkautumisen 
hallinnolliset ja taloudelliset seuraukset. 
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Tarkistus 10 

Artiklat ja niiden kohdat: 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90(4), 97(2), 99(4), 
101(3), 102(3), 103(2), 103(4), 108(1), 114(1), 115(1), 115(3), 115(6), 131(1), 131(2), 131(3), 

132(1), 133(1), 133(3), 133(4), 134(1), 140, 142(2), 142(3), 143(4), 150, 151(4), 155(5), 
157(1), 160(1), 160(2), 161(2), 163(1), 168(1), 168(2), 169(1), 169(2), 170(1), 170(4), 171, 

177(1), 177(4), 178(1), 178(2), 188(2), 200(1), 201(4), 
ja LIITE II, B kohdan 3 kohta, LIITE III, 5 ja 6 kohta, 

LIITE IV, 2 artiklan 2 kohta, 3 artiklan 2 kohta ja 7 artiklan 2 kohta ja LIITE XV, 1.3 kohta 

Tässä tarkistuksessa lueteltuja työjärjestyksen määräyksiä (artikloja ja liitteitä) olisi edellä 
ehdotettujen tarkistusten seurauksena ja niiden lisäksi muutettava siten, että ilmaus 
'poliittinen ryhmä (tai ryhmät)' korvataan kaikkialla ilmauksella 'poliittinen ja kansallinen 
ryhmä (tai ryhmät)' tai 'poliittinen tai kansallinen ryhmä (tai ryhmät)' tapauksesta riippuen. 
 
 
 

****************** 
  
 
 
 Perustelu 
 
 
Euroopan unionin eri jäsenvaltioilla on omat erityistarpeensa ja ensisijaiset tavoitteensa, 
joista on keskusteltava yli puoluerajojen, usein yhteistyössä kyseisen valtion Euroopan 
unionin suurlähettilään ja hänen henkilökuntansa kanssa. Nykyinen käytäntö, jossa 
poliittisten ryhmien kansalliset valtuuskunnat pitävät omia kokouksiaan, ei anna riittävästi 
tilaa käsitellä kaikkia näkökohtia, jotka saattavat olla merkittäviä tietyssä asiassa yksittäisten 
jäsenvaltioiden kannalta. Jotta tällaisilla puoluerajat ylittävillä keskusteluilla olisi vaikutusta, 
kansallisilla ryhmillä olisi oltava asianmukainen asema ja tarvittava tekninen taustatuki 
käytettävissään (tilat, henkilöstö, jne.) parlamentissa. 
 
Kansalliseen ryhmään kuuluminen ei saisi estää jäsentä kuulumasta hänen valitsemaansa 
poliittiseen ryhmään tai pysymästä sitoutumattomana. Sen vuoksi työjärjestyksen luvun 4 
nykyinen sanamuoto on riittämätön. 
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