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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 47 artiklan muuttamisesta
(2007/2016(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi B6-0461/2006,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
47 artikla

Valiokuntien tehostettu yhteistyö Valiokuntien yhteistyömenettely
Kun jokin asia puheenjohtajakokouksen 
mukaan kuuluu lähes tasavertaisesti 
kahden valiokunnan toimivaltaan tai kun
asian eri näkökohdat kuuluvat kahden eri 
valiokunnan toimivaltaan, sovelletaan 46 
artiklaa sekä seuraavia lisämääräyksiä:

Kun puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi on annettu 
toimivaltakysymys 179 artiklan 2 kohdan 
tai 45 artiklan mukaisesti ja 
puheenjohtajakokous katsoo, että asia 
kuuluu lähes tasavertaisesti kahden tai 
useamman valiokunnan toimivaltaan tai 
että asian eri näkökohdat kuuluvat kahden 
tai useamman eri valiokunnan 
toimivaltaan, sovelletaan 46 artiklaa sekä 
seuraavia lisämääräyksiä:

- kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

- kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

- esittelijä ja valmistelija pyrkivät 
pääsemään sopimukseen valiokunnalleen 
esitettävistä teksteistä ja tarkistuksia 
koskevasta kannastaan;

- esittelijä ja valmistelijat pitävät toisensa 
ajan tasalla ja pyrkivät pääsemään 
sopimukseen valiokunnalleen esitettävistä 
teksteistä ja tarkistuksia koskevasta 
kannastaan;
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- kyseiset valiokunnat voivat yhdessä 
päättää, mitkä tekstin osat kuuluvat 
niiden yksinomaiseen tai yhteiseen 
toimivaltaan, ja sopia yhteistyönsä 
yksityiskohdista;

- asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
lausunnon antavan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, joiden asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
lausunnon antavan valiokunnan 
puheenjohtajaa kuultuaan työjärjestyksen 
liitteen VI mukaisesti kuuluvan lausunnon 
antavan valiokunnan toimivaltaan, 
edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa 
mietinnön muiden osien kanssa.

- asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
lausunnon antavan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, joiden asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
lausunnon antavan valiokunnan 
puheenjohtajaa kuultuaan työjärjestyksen 
liitteen VI mukaisesti kuuluvan lausunnon 
antavan valiokunnan toimivaltaan, 
edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa 
mietinnön muiden osien kanssa. 

Perustelu

Ehdotettu 47 artiklan tarkistus heijastaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan enemmistön näkemystä, jonka mukaan artiklan sanamuotoa olisi muutettava 
joustavammaksi mutta radikaaleja muutoksia olisi vältettävä: menettelyä olisi voitava 
soveltaa myös silloin, kun yhteistyöhön haluaa osallistua enemmän kuin kaksi valiokuntaa, ja 
valiokuntien olisi voitava sopia keskenään tapauskohtaisesti yhteistyön yksityiskohdista, 
työnjaosta ja toimivaltakysymyksistä.

Tarkistetussa artiklassa on nyt ilmaistu selvästi yksi perusvaatimuksista tämänkaltaisten 
menettelyjen onnistumiselle: tiivis ja säännöllinen tiedonvaihto esittelijän ja valmistelijoiden 
kesken. Artiklan otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi, jotta vältytään sen sekoittamiselta 
perussopimusten terminologiaan: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VII osastossa 
puhutaan "tiiviimmästä yhteistyöstä".

Artiklan johdantokappaletta on muutettu, jotta tulisi selväksi, että mahdollinen tehostetun 
yhteistyön – eli tästedes valiokuntien yhteistyömenettelyn – tarve liittyy yleisempään 
kysymykseen valiokuntien toimivallan jaosta. Jos asia tulee esiin lainsäädäntömietinnön 
yhteydessä, sitä on käsiteltävä 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos se sitä vastoin liittyy 
valiokunnan kaavailemaan valiokunta-aloitteeseen mietintöön, siihen on sovellettava 
45 artiklan ja sen tulkinnan mukaista lupamenettelyä.
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PERUSTELUT

Mietintöluonnoksen aiheesta keskusteltiin puheenjohtajakokouksen kesken ja sen jälkeen 
Limeletten seminaarissa 22. ja 23. päivä1. Puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja Daul jätti 
käsiteltäväksi ehdotuksen työjärjestyksen 46 ja 47 artiklan muuttamiseksi2. Päätarkoituksena 
oli saavuttaa parempi tasapaino yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien kesken ja varmistaa, 
että ne todella toimivat yhteistyössä.

Tässä käsiteltävä 47 artiklan tarkistaminen noudattelee pääpiirteissään mainittua ehdotusta:
siinä sallitaan useamman kuin kahden valiokunnan osallistuminen menettelyyn ja 
joustavoitetaan sanamuotoa. Sen sijaan siinä ei ehdotuksen tavoin anneta lausunnon antavalle 
valiokunnalle mahdollisuutta esittää tarkistuksia suoraan täysistunnon käsiteltäväksi, mikäli se 
ei pääse asiasta vastaavan valiokunnan kanssa sopimukseen yhteisistä 
kompromissitarkistuksista. Tämä ehdotuksen osa perustuu olettamukseen, että jo pelkästään 
se mahdollisuus, että lausunnon antava valiokunta saattaisi esittää "viime käden" tarkistuksia, 
synnyttäisi valiokunnissa yhteisen intressin tehdä todellista yhteistyötä ja täysistunto välttyisi 
käsittelemästä enempää tarkistuksia.

Esittelijä epäilee olettamuksen oikeutusta. On muistettava, että vielä kymmenen vuotta sitten 
kaikki valiokunnat saattoivat esittää tarkistuksia täysistunnon käsiteltäväksi. Käytännössä 
tämä johti siihen, että lausunnon antava valiokunta esitti systemaattisesti uudelleen suoraan 
täysistunnon käsiteltäväksi tarkistukset, joita asiasta vastaava valiokunta ei ollut hyväksynyt.
Kun asiasta vastaavalle valiokunnalle annettiin asiassa viimeinen sana, tarkoituksena oli 
suodattaa osa tarkistuksista pois, jottei täysistunto hukkuisi tarkistuksiin.

Jos tehostettuun yhteistyöhön osallistuvien valiokuntien lähestymistapojen välillä on todella
ylittämättömiä eroja, kunkin valiokunnan on joka tapauksessa saatava tarkistuksilleen 
suurimpien poliittisten ryhmien tuki, muuten ne eivät mene läpi. Tällöin on luonnollisesti 
poliittisten ryhmien tehtävä löytää keino päästä tarvittavaan konsensukseen. Näiltä tilanteilta 
voidaan kuitenkin useimmiten välttyä, jos asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat, 
esittelijä ja valmistelijat hoitavat johtotehtävänsä ja tekevät yhteistyötä asianmukaisesti.
Artiklan uusi kolmas luetelmakohta, joka on suoraan puheenjohtaja Daulin ehdotuksesta, 
pyrkii mahdollistamaan ja edistämään tämänkaltaista yhteistyötä.

Mietintöluonnoksessa ei ole Daulin ehdotuksen tarkistusta 1, jossa 47 artiklaan lisätään 
määräaika valiokunnille, jotka haluavat antaa lausunnon. Esittelijä katsoo, että nimenomaista 
määräaikaa ei tarvita, koska se on epäsuorasti jo olemassa. Nimittäin 179 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimivaltakysymys on annettava puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi "neljän 
työviikon kuluessa siitä, kun asian valiokuntaan lähettämisestä ilmoitettiin täysistunnossa".
Muotoilusta on johdettavissa, että valiokuntien, jotka haluavat antaa lausunnon tai jotka 
haluavat osallistua tehostettuun yhteistyöhön, on esitettävä asiaa koskeva pyyntö niin ajoissa, 
että mainittu määräaika ei ylity.

  
1 Seminaarin päätelmät, "Limeletten julkilausuma", lähetettiin puhemiehelle 28. kesäkuuta 2006 päivätyllä 
kirjeellä. Julkilausuman liitteenä on yksityiskohtaisia ehdotuksia työjärjestyksen 47 artiklan muuttamiseksi.
2 Työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti, B6-0461/2006, 31.8.2006.
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Sama logiikka pätee myös Daulin ehdotuksen tarkistukseen 3. Siinä puheenjohtajakokous 
velvoitettiin tekemään kuuden viikon kuluessa päätös pyynnöistä osallistua tehostettuun 
yhteistyöhön. Jos tällaista pyyntöä pidetään työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisena 
"kahden tai useamman pysyvän valiokunnan välisenä toimivaltakiistana", mikä vaikuttaisi 
luontevalta, sovelletaan mainitussa artiklan kohdassa asetettua määräaikaa eikä erillistä 
määräaikaa tarvita.
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31.8.2006

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 
B6-0461/2006

työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): Joseph Daul

Ehdotus 47 artiklan muuttamiseksi

Valiokuntien lausunnot
Valiokuntien tehostettu yhteistyö

EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYS

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
46 artiklan 1 kohta

1. Jos valiokunta, johon asia alun perin 
lähetettiin, haluaa kuulla toisen valiokunnan 
kannan, tai jos toinen valiokunta haluaa 
tuoda esille kantansa sen valiokunnan 
mietinnössä, johon asia alun perin 
lähetettiin, valiokunnat voivat pyytää 
puhemieheltä, että yksi valiokunta 
nimitetään 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja että 
toiselta valiokunnalta pyydetään lausunto.

1. Jos valiokunta, johon asia alun perin 
lähetettiin, haluaa kuulla toisen valiokunnan 
kannan, tai jos toinen valiokunta haluaa 
tuoda esille kantansa sen valiokunnan 
mietinnössä, johon asia alun perin 
lähetettiin, valiokunnat voivat pyytää 
puhemieheltä neljän viikon kuluessa siitä, 
kun asian valiokuntaan lähettämisestä 
ilmoitettiin täysistunnossa, että yksi 
valiokunta nimitetään 179 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti asiasta vastaavaksi valiokunnaksi 
ja että toiselta valiokunnalta pyydetään 
lausunto.

Or. fr
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Perustelu

Valiokunnalla olisi oltava neljä viikkoa aikaa esittää tehostettua yhteistyötä koskeva pyyntö 
sen jälkeen, kun valiokuntaan lähettämisestä on ilmoitettu täysistunnossa. Näin voitaisiin 
välttää tapaukset, joissa 47 artiklaa ei pelkistä käytännön syistä voida soveltaa, erityisesti 
siksi, että työt ovat edenneet asiasta vastaavassa valiokunnassa.

Tarkistus2
47 artiklan -1 kohta (uusi)

Yksi tai kaksi valiokuntaa voi pyytää saada 
osallistua osana tehostettua yhteistyötä 
asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön 
laatimiseen, kun ne katsovat, että 
vähintään yksi käsiteltävänä olevan asian 
keskeisistä näkökohdista kuuluu niiden 
omaan toimivaltaan. Pyynnöt on 
perusteltava työjärjestyksen liitteen VI 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että yksi ehdotus voi joissakin tapauksissa kuulua useamman kuin 
kahden valiokunnan toimivaltaan. Toisaalta on hyvin harvinaista, että asia koskisi useampaa 
kuin kolmea valiokuntaa, ja tarve saada aikaan hedelmällistä yhteistyötä rajoittaa myös 
kyseeseen tulevien valiokuntien määrää.

Näissä uusissa määräyksissä valiokunnat velvoitetaan perustelemaan tehostettua yhteistyötä 
koskeva pyyntönsä liitteen VI mukaisesti.

Tarkistus 3
47 artiklan -1 a kohta (uusi)

Asia annetaan puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi, ja tämä tekee lopullisen 
päätöksen kuuden viikon kuluessa 
valiokuntaan lähettämisestä. Asiasta 
ilmoitetaan valiokuntien 
puheenjohtajakokoukselle, joka voi antaa 
suosituksen puheenjohtajakokoukselle.

Or. fr
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Perustelu

Uudessa kohdassa määrätään päätöksentekoon sovellettavasta järjestelmästä ja aikataulusta.

Voimassa olevan käytännön mukaan asiasta vastaava valiokunta päättää lausunnon antavan 
valiokunnan osallistumisesta tehostettuun yhteistyöhön. Puheenjohtajakokous päättää asiasta 
ainoastaan, jos jokin kyseisistä valiokunnista sitä nimenomaisesti pyytää. Päätösvallan olisi 
kuitenkin oltava puheenjohtajakokouksella eikä asiasta vastaavalla valiokunnalla.

Tarkistus 4
47 artiklan 1 kohta

Kun jokin asia puheenjohtajakokouksen 
mukaan kuuluu lähes tasavertaisesti 
kahden valiokunnan toimivaltaan tai kun 
asian eri näkökohdat kuuluvat kahden eri 
valiokunnan toimivaltaan, sovelletaan 
46 artiklaa sekä seuraavia lisämääräyksiä:

Kun puheenjohtajakokous on päättänyt 
tehostetusta yhteistyöstä, sovelletaan 
46 artiklaa sekä seuraavia lisämääräyksiä:

– kyseiset valiokunnat voivat yhdessä 
päättää, mitkä tekstin osat kuuluvat niiden 
yksinomaiseen tai yhteiseen toimivaltaan, 
ja sopia yhteistyönsä tarkoista 
yksityiskohdista;

– kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

– kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

– esittelijä ja valmistelija pyrkivät 
pääsemään sopimukseen valiokunnalleen 
esitettävistä teksteistä ja tarkistuksia 
koskevasta kannastaan;

– esittelijä ja tehostettuun yhteistyöhön 
osallistuvat valmistelijat pitävät toisensa 
täysin ajan tasalla valiokunnalleen 
esitettävistä teksteistä ja tarkistuksia 
koskevasta kannastaan;

– asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
lausunnon antavan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, joiden asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
lausunnon antavan valiokunnan 
puheenjohtajaa kuultuaan työjärjestyksen 
liitteen VI mukaisesti kuuluvan lausunnon 
antavan valiokunnan toimivaltaan, 
edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa 
mietinnön muiden osien kanssa.

– äänestyksen jälkeen tehostettuun 
yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat ja 
asiasta vastaava valiokunta voivat 
esittelijän ja tehostettuun yhteistyöhön 
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osallistuvien valmistelijoiden suosituksesta 
päättää jättää täysistunnon käsiteltäväksi 
yhteisiä kompromissitarkistuksia;
– kun edellä neljännessä luetelmakohdassa 
kuvattua menettelyä ei ole noudatettu tai 
jos kyseiset valiokunnat eivät ole päässeet 
sopimukseen, tehostettuun yhteistyöhön 
osallistuva valiokunta voi 
150 artiklan 1 kohdan määräyksistä 
poiketen jättää täysistunnon käsiteltäväksi 
toimivaltaansa kuuluvia tarkistuksia, jotka 
se oli jo esittänyt asiasta vastaavalle 
valiokunnalle ja jotka tämä oli hylännyt.

Or. fr

Perustelu

(Johdantolause) Tästä sanamuodosta käy ilmi puheenjohtajakokoukselle annettu 
mahdollisuus päättää tehostetusta yhteistyöstä toimivaltaristiriidan ratkaisemiseksi.

(-1 luetelmakohta (uusi)) Sanamuoto kannustaa valiokuntia määrittämään yhteistyönsä ja 
antaa niille mahdollisuuden sopia yksityiskohtaisesti tehostettuun yhteistyöhön osallistuvien 
valiokuntien esittämien tarkistusten käsittelystä (jopa ilman asiasta vastaavan valiokunnan 
äänestystä).

(2 luetelmakohta) Tämä parempi ja realistisempi sanamuoto määrää kaikkien asiaan 
liittyvien tietojen vaihtamisesta kyseisten valiokuntien välillä ja näin varmistaa todellisen 
yhteistyön.

(3 luetelmakohta (uusi)) Muutoksesta on se etu, että se vahvistaa tehostettuun yhteistyöhön 
osallistuvan valiokunnan asemaa koko menettelyn ajan ja synnyttää yhteisen intressin tehdä 
todellista yhteistyötä. Se antaa asiasta vastaavalle valiokunnalle mahdollisuuden äänestää 
kaikista tarkistuksista eikä velvoita sitä sisällyttämään mietintöönsä kaikkia tehostettuun 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistuksia ilman äänestystä. Se antaa kuitenkin 
jälkimmäiselle mahdollisuuden antaa täysistunnon käsiteltäväksi sen toimivaltaan kuuluvat 
tarkistukset, jotka asiasta vastaava valiokunta on hylännyt. Kyseisten valiokuntien intressissä 
olisi päästä nopeasti sopimukseen, jotta vältytään asian ratkaisemiselta täysistunnossa, jossa 
asia ei enää ole niiden omassa vallassa.

(3 a luetelmakohta (uusi)) Ratkaisu antaisi kuitenkin täysistunnolle mahdollisuuden 
todelliseen valintaan kahden kilpailevan ehdotuksen välillä tapauksissa, joissa ei ole päästy 
sopimukseen. Mahdollisuus jättää täysistunnon käsiteltäväksi kompromissitarkistuksia 
tarjoaa valiokunnille viimeisen mahdollisuuden päästä sopimukseen ennen kuin täysistunto 
tekee ratkaisunsa.

HUOM. Myös muita työjärjestyksen artikloja (erityisesti 150 ja 155 artiklaa) on 
muutettava uusien säännösten mukaisiksi.
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