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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

uuden oikaisuja koskevan 204 a artiklan lisäämisestä Euroopan parlamentin 
työjärjestykseen
(2005/2041(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 10. maaliskuuta 2005 päivätyn kirjeen,

– 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 kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

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

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
204 a artikla (uusi)

Oikaisut
1. Jos parlamentin hyväksymässä tekstissä 
havaitaan virhe, puhemies lähettää 
luonnoksen oikaisuksi asiasta vastaavaan 
valiokuntaan.
2. Jos parlamentin hyväksymässä ja 
muiden toimielinten kanssa sovitussa 
tekstissä havaitaan virhe, puhemies 
varmistaa mainittujen toimielinten 
suostumuksen tarvittaviin korjauksiin 
ennen kuin ryhtyy 1 kohdassa 
tarkoitettuihin toimiin.
3. Asiasta vastaava valiokunta tarkastelee 
luonnosta oikaisuksi ja saattaa sen 
täysistunnon käsiteltäväksi, jos se 
vakuuttuu virheestä ja siitä, että se 
voidaan korjata ehdotetulla tavalla.
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4. Oikaisusta ilmoitetaan seuraavalla 
istuntojaksolla. Se katsotaan hyväksytyksi 
ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa 
ilmoituksesta, että asiasta äänestetään. 
Jos oikaisua ei hyväksytä, se palautetaan 
asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka voi 
ehdottaa muutettua oikaisua tai päättää 
menettelyn.
5. Hyväksytyt oikaisut julkaistaan samalla 
tavoin kuin tekstit, joita ne koskevat. 
Muutoin noudatetaan 66 artiklan 
3 kohdan sekä 67 ja 68 artiklan 
määräyksiä soveltuvin osin.
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PERUSTELUT

1. Tausta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa pyydettiin jo ennen kesäkuun 
2004 europarlamenttivaaleja pohtimaan, olisiko työjärjestykseen aiheellista lisätä erityiset 
määräykset tekstien oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta, jotta tällaiset tekstit 
saataisiin hyväksyttyä yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä, sekä 
yhteispäätösmenettelyyn liittyviä oikaisuja koskevista sisäisistä menettelyistä.1

Valiokunnan käsiteltäväksi annettiin mietintöluonnos ensiksi mainitusta kysymyksestä. Siinä 
ehdotettiin määräystä mahdollisuudesta lykätä lopullista äänestystä mainitunkaltaisissa 
olosuhteissa. Mietintöluonnosta ei saatu täysistuntokäsittelyyn ajoissa, joten se raukesi2.

Vuotta myöhemmin samat kaksi kysymystä annettiin uudelleen valiokunnan käsiteltäväksi3.

Koska kysymys yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen tekstien oikeudellisesta ja 
kielellisestä tarkastuksesta oli jo ratkaistu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
4. toukokuuta 1999 antamalla yhteisellä julistuksella4 yhteispäätösmenettelyn käytännön 
menettelytavoista ja koska kyseistä toimielinten välistä järjestelyä oli joka tapauksessa 
tarkistettava, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta päätti odottaa 
neuvottelujen tulosta ennen kuin se käsittelisi työjärjestyksen mahdollista muuttamista.

Koska neuvotteluissa tarkennettiin järjestelyjä sellaisten tekstien oikeudelliseksi ja 
kielelliseksi viimeistelemiseksi, joista on päästy sopimukseen ensimmäisessä tai toisessa 
käsittelyssä tai sovittelussa5, ensimmäinen valiokunnan käsiteltäväksi aikanaan annettu 
kysymys voidaan katsoa ratkaistuksi. Se ei siis edellytä työjärjestyksen muuttamista, ainakaan 
tällä haavaa. Siksi tässä mietinnössä käsitellään vain toista kysymystä eli oikaisuja koskevan 
määräyksen lisäämistä työjärjestykseen. Toisin kuin neuvostolla parlamentilla ei tähän 
mennessä ole ollut erityisiä määräyksiä asiasta.6

2. Ehdotettu uusi artikla 

Parlamentin toiminnassa voi tapahtua virhe, vaikka yksiköt työskentelisivät kuinka 
huolellisesti. Unionin lainsäädäntötyössä tämä johtuu eritoten ajan niukkuudesta, vähintään 
kolmen toimielimen osallisuudesta ja monikielisyydestä. Tarvitaan siis kiistatta sopivia ja 

  
1 Puhemies Coxin kirje puheenjohtaja Napolitanolle 201539, 11.3.2004.
2 Mietintöluonnos 2004/2027(REG), 31.3.2004, esittelijä: Richard Corbett.
3 Puhemies Borrell Fontellesin kirje 201364 puheenjohtaja Leinenille, 10.3.2005.
4 EYVL C 148, 28.5.1999, s. 1.
5 Ks. poliittisen tason kokouksessa 13. joulukuuta 2006 sovittu teksti, joka on puheenjohtajakokouksen 
hyväksyttävänä, kohdat IV.2–6.
6 Neuvostolla on mallit oikaisujen laatimista varten säädöskäsikirjassaan Euroopan unionin neuvoston 
hyväksymistä säädöksistä.
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oikeudellisesti pitäviä menettelyjä virheiden korjaamiseksi. Yhteisöjen tuomioistuin tunnusti 
äskettäisessä päätöksessään oikaisujen hyväksyttävyyden ja tarpeellisuuden1.

Uudella työjärjestyksen artiklalla on tarkoitus korjata tämä puute. Se on muotoiltu laajasti, 
jotta se kattaisi kaikentyyppiset virheet, jotka saattavat olla enemmän tai vähemmän selviä, 
pelkästään muodollisia tai kielellisiä, koskea vain joitain kieliversioita tai vaikuttaa jossain 
määrin itse sisältöön. Ehdotettu uusi artikla kattaa lainsäädäntömenettelyt, joissa 
mahdollisuutta tehdä oikaisu tarvitaan kipeimmin, mutta myös parlamentin muun kuin 
lainsäädäntötoiminnan sekä toimielinten välisten sopimusten tekemisen.

Ehdotuksen mukaan oikaisun hyväksymisprosessiin osallistuu kolme toimijaa: puhemies, 
valiokunta, joka vastasi tekstistä, jossa virhe havaittiin, sekä täysistunto.

Puhemies varmistaa parlamenttikäsittelyn asianmukaisen kulun ja hyväksyttyjen tekstien 
yhdenmukaisuuden työjärjestyksen kanssa (työjärjestyksen 19 artikla). Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteispäätösmenettelyssä puhemiehen on lisäksi tarkistettava neuvoston kanssa 
sovitut tekstit, jotta ne voidaan hyväksyä yhteisesti (työjärjestyksen 66 artikla), ja 
allekirjoitettava ne yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa ennen kuin ne julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Siksi puhemies, jota pääsihteeri avustaa, on 
parlamentin järjestelmässä parhaassa asemassa tekemään aloitteen virheen korjaamiseksi.

Avoimuuden ja poliittisen vastuun vuoksi sen poliittisen elimen, jolta asianomainen teksti on 
lähtöisin, eli "asiasta vastaavan valiokunnan" on voitava osallistua prosessiin asianmukaisesti. 
Se arvioi, minkä tyyppisestä virheestä on kyse, ja voidaanko se korjata ehdotetulla tavalla. 
Joissain tapauksissa se saattaa jopa todeta, että asiassa ei tarvita oikaisua vaan virallinen 
lainsäädäntöehdotus komissiolta. 

Jotta valiokunta olisi elimenä vastuussa parlamentille, oikaisu on jollain tavoin vahvistettava 
täysistunnossa. Samalla on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, ettei parlamentin asialistaa ja 
erityisesti äänestysaikoja ruuhkauteta. Ehdotettua ratkaisua käytetään myös toisaalla 
työjärjestyksessä, esimerkiksi valiokuntien jäseniä valittaessa (177 artiklan 3 kohta) ja 
työjärjestyksen artiklojen tulkinnoista päätettäessä (201 artikla).

  
1 Asia C-380/03, Saksan liittotasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, tuomio 
12.12.2006 (126 ja 127 kohta).


