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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

Nykyinen teksti Tarkistus

69 b artikla (*)
1. Seuraavat asiakirjat saatetaan 
Euroopan parlamentin jäsenten 
saataville:
a) komission esittämä talousarvioesitys;
b) neuvoston yhteenveto tuloksista, joihin 
se on päätynyt käsitellessään 
talousarvioesitystä;
c) neuvoston kanta talousarvioesitykseen, 
joka on laadittu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
314 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
d) sovittelukomitean yhteinen teksti;
e) 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
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Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan pieniä muutoksia mietintöluonnokseen: siinä poistetaan viittaukset 
Euratomin perustamissopimuksen artikloihin, koska ne kumotaan Euratomin 
perustamissopimuksen muuttamisesta annetun pöytäkirjan N:o 2 5 artiklassa.  Lisäksi 
ehdotetaan, että nykyinen sanamuoto "painetaan ja jaetaan" korvataan sanamuodolla 
"saatetaan jäsenten saataville", joka vaikuttaa joidenkin asiakirjojen luonteen ja koon 
perusteella asianmukaisemmalta.

Tarkistus 2

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 kohdan 
mukaisesti.
2. Talousarviomenettelyn 
sovittelukomitean kokouksissa 
parlamenttia edustavan valtuuskunnan 
jäsenten määrä on yhtä suuri kuin 
neuvoston valtuuskunnan jäsenten 
määrä.
3. Poliittiset ryhmät nimittävät 
valtuuskunnan jäsenet vuosittain ennen 
kuin parlamentti äänestää neuvoston 
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.
4. Sovelletaan 64 artiklan 2, 4, 5, 7 ja 
8 kohtaa.
5. Jos sovittelukomiteassa päästään 
sopimukseen yhteisestä tekstistä, asia 
otetaan sen täysistunnon esityslistalle, 
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joka pidetään 14 päivän kuluessa 
päivästä, jona sopimukseen päästiin. 
Sovelletaan 65 artiklan 2 ja 3 kohtaa.
6. Yhteisestä tekstistä kokonaisuudessaan 
äänestetään vain kerran. Äänestys 
toimitetaan nimenhuudon mukaan. 
Yhteinen teksti katsotaan hyväksytyksi, 
ellei parlamentin jäsenten enemmistö 
hylkää sitä.
7. 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.
Vahvistamista koskeva äänestys otetaan 
sen täysistunnon esityslistalle, joka 
pidetään 14 päivän kuluessa päivästä, 
jona neuvosto ilmoitti hylkäävänsä 
yhteisen tekstin.
Tarkistukset katsotaan vahvistetuiksi, jos 
ne hyväksytään parlamentin jäsenten ja 
annettujen äänten kolmen viidesosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Mietintöluonnoksen viittaus esitykseen yhteisen tekstin hylkäämisestä ei ole tarpeen, koska 
tekstistä kokonaisuudessaan voidaan äänestää vain kerran.  Koska yhteisen tekstin 
hylkäämiseksi vaaditaan erityinen enemmistö, aiheuttaa sekaannusta, jos tekstistä 
kokonaisuudessaan äänestämistä käsitellään rinnan mahdollisesta hylkäämisehdotuksesta 
äänestämisen kanssa. Lisäksi on otettava huomioon parlamentin tarve reagoida 14 päivän 
kuluessa yhteisen tekstin mahdolliseen hylkäämiseen neuvostossa sekä palautettava mieliin 
edellytykset, joilla tarkistukset voidaan katsoa vahvistetuiksi. 
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Tarkistus 3

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

Nykyinen teksti Tarkistus

69 h artikla (*)
Talousarviomenettelyn 
kolmikantakokoukset

Puhemies osallistuu Euroopan 
parlamentin puhemiehen sekä neuvoston 
ja komission puheenjohtajien 
säännöllisiin tapaamisiin, joita 
järjestetään komission aloitteesta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kuudennen osan II osastossa 
tarkoitettujen talousarviomenettelyjen 
yhteydessä. Puhemies toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimenpiteet toimielinten 
kantojen sovittelemiseksi ja 
lähentämiseksi, jotta edellä mainittujen 
menettelyjen täytäntöönpano helpottuisi.
Puhemies voi siirtää tehtävän 
varapuhemiehelle, jolla on kokemusta 
talousarviokysymyksistä, tai 
talousarvioasioista vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajalle.

Or. en

Perustelu

Mietintöluonnoksessa ehdotettua uutta artiklaa sovelletaan kaikkiin varainhoitomenettelyihin, 
jotka on mainittu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kuudennen osan 
II osastossa (joka on parempi ilmaisu kuin "tässä osastossa"), eikä pelkästään vuotuiseen 
talousarviomenettelyyn; siksi artikla olisi sijoitettava osan loppupuolelle eikä keskelle 
artikloja, jotka koskevat vuosittaista talousarviomenettelyä.


