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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen soveltamista tai tulkitsemista koskevan 
työjärjestyksen 201 artiklan muuttamisesta
(2006/2192(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6-0166/2006),

– 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 kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

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

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
201 artiklan 1 kohta

1. Jos tämän työjärjestyksen soveltamisesta 
tai tulkitsemisesta syntyy epäselvyyttä, 
puhemies voi antaa kysymyksen asiasta 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
aiempien asiaan liittyvien päätösten 
soveltamista. 

1. Jos tämän työjärjestyksen soveltamisesta 
tai tulkitsemisesta syntyy epäselvyyttä, 
puhemies voi antaa kysymyksen asiasta 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.

Puhemies voi lähettää kysymyksen asiasta 
vastaavaan valiokuntaan myös, kun on 
kyse 166 artiklan mukaisesta 
työjärjestyspuheenvuorosta.

Valiokuntien puheenjohtajat voivat toimia 
samoin, jos epäselvyyttä syntyy 
valiokunnan toimintaan liittyen ja sen 
kuluessa.
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PERUSTELUT

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja Giuseppe Gargani ehdotti 9. maaliskuuta 
2006 työjärjestyksen soveltamista koskevan työjärjestyksen 201 artiklan muuttamista siten, 
että valiokuntien puheenjohtajilla olisi tietyissä oloissa mahdollisuus antaa työjärjestyksen 
tulkintaa koskeva kysymys työjärjestyksestä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi ja 
asiantuntevien ohjeiden saamiseksi vastaisuuden varalle. Toistaiseksi ainoastaan parlamentin 
puhemiehellä on ollut mahdollisuus tähän.

Kuten Gargani toteaa, valiokuntien puheenjohtajilta edellytetään tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä jatkuvasti työjärjestyksen soveltamista ja siten sen tulkitsemista. Tämä näkyy 
osittain 186 artiklassa, jossa säädetään, että monia täysituntoja koskevia artikloja sovelletaan 
valiokuntien kokouksissa. Yksi näistä artikloista on 166 artiklan 5 kohta, jossa jo nykyisin 
annetaan valiokuntien puheenjohtajille mahdollisuus antaa asia siitä vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Tämä mahdollisuus rajoittuu kuitenkin kysymyksiin, jotka nousevat esille 
valiokunnan kokouksien yhteydessä, kun taas työjärjestyksen selventämistä koskeva tarve 
nousee useinkin esille muiden kysymysten yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi valiokuntien 
välinen yhteistyö tai parlamentin rooli täysistuntovaiheessa ja valiokuntavaiheessa.

Riittävä ratkaisu tähän ongelmaan lienee se, että valiokuntien puheenjohtajille annetaan 
201 artiklaan tässä mietinnössä ehdotetulla tavalla tehtävällä tarkistuksella lisää yleisiä 
toimivaltuuksia pyytää työjärjestyksen tulkitsemista. Nämä toimivaltuudet rajoittuisivat 
kysymyksiin, jotka liittyvät valiokunnan toimintaan ja nousevat esille sen yhteydessä. Tässä 
artiklassa puhemiehelle annettuihin yleisiin toimivaltuuksiin ei puututtaisi.  

Samalla kertaa 201 artiklan sanamuotoa voitaisiin parantaa kahdessa suhteessa:

Nykyinen 1 kohdan toinen alakohta voitaisiin poistaa, koska siinä toistetaan 166 artiklan 
5 kohdan kolmas lause, jolla on täsmälleen sama tarkoitus ja vaikutus.

Lause "sanotun kuitenkaan rajoittamatta aiempien asiaan liittyvien päätösten soveltamista" ei 
ole tarpeellinen, koska on sanomattakin selvää, että työjärjestystä sovellettaessa myöhemmät 
tulkinnat eivät vaikuta puhemiehen aikaisemmin tekemien päätösten voimassaoloon. Tämä 
ajatus tuodaan esille myös saman artiklan 6 kohdassa, jossa todetaan seuraavaa: "sTulkinnat 
on otettava huomioon kyseisten artiklojen myöhemmässä soveltamisessa ja tulkitsemisessa." 
(tekijän alleviivaus).
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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 
(B6-0166/2006)

työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Ehdotus 201 artiklan muuttamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYS

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
201 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Valiokuntien puheenjohtajat voivat 
antaa asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi työjärjestyksen tulkintaan 
liittyvät kysymykset, joita ilmenee 
valiokuntien käyttäessä niille 
työjärjestyksessä annettua toimivaltaa.

Or. fr

Perustelu
Valiokuntien ja valtuuskuntien puheenjohtajien pitää soveltaa ja tulkita työjärjestystä 
tehtäviään hoitaessaan. Siksi heille täytyy antaa mahdollisuus antaa asiasta vastaavan 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan käsiteltäväksi kysymykset, joita 
ilmenee valiokuntien ja valtuuskuntien käyttäessä niille työjärjestyksessä annettua 
toimivaltaa. Tämä edistäisi työjärjestyksen yhtenäistä soveltamista ja takaisi osaltaan 
parlamentin sisäisten sääntöjen oikeusvarmuuden.

Ehdotukselle löytyy myös ennakkotapaus työjärjestyksen 166 artiklasta, jota 186 artiklan 
mukaan sovelletaan valiokuntiin. Artikla koskee tarkkaan ottaen työjärjestyspuheenvuoroja,
ja sen 5 kohdassa määrätään, että "puhemies voi antaa kysymyksen asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi".


