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 I LUKU – RYHMÄN JÄRJESTÄYTYMINEN JA JÄSENYYS 
 
 
 

1 artikla: Ryhmän järjestäytyminen 
 

1) Euroopan parlamenttiin kuuluva Identiteetti ja Demokratia (ID) -ryhmä        
perustettiin 12. kesäkuuta 2019.  

 
2) Tämä järjestäytymisjulistus sekä Euroopan parlamentin työjärjestyksen      

33 artiklan 5 kohdan mukainen poliittinen julistus toimitettiin Euroopan       
parlamentin puhemiehelle 13. kesäkuuta 2019. 

 
 
2 artikla: Ryhmän nimi ja jäsenet 

 
1) Ryhmän nimi on seuraava:  

 
IT – Identità e Democrazia ID 
EN – Identity and Democracy ID 
DE – Identität und Demokratie ID 
FR – Identité et Démocratie ID 
NL – Identiteit en Democratie ID 
CZ – Identita a Demokracie ID 
EE – Identiteet ja Demokraatia ID 
DK – Identitet og Demokrati ID 
FI – Identiteetti ja Demokratia ID 
 

2)  ID-ryhmän perustajajäsenet ovat 
 

Adinolfi Matteo  
Anderson Christine Margarete  
Androuët Mathilde 
Annemans Gerolf 
Baldassarre Simona  
Bardella Jordan 
Basso Alessandra 
Bay Nicolas 
Beck Gunnar  
Beigneux Aurelia 
Berg Lars Patrick  
Bilde Dominique 
Bizzotto Mara 
Blaško Hynek 
Bonfrisco Anna 
Borchia Paolo 
Bruna Annika 
Buchheit Markus  
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Campomenosi Marco 
Caroppo Andrea 
Casanova Massimo 
Ceccardi Susanna 
Ciocca Angelo 
Collard Gilbert 
Conte Rosanna 
David Ivan 
Da Re Gianantonio 
De Man Filip 
Donato Francesca 
Dreosto Marco 
Fest Nicolaus  
Gancia Gianna  
Garraud Jean-Paul  
Grant Valentino 
Griset Catherine 
Haider Roman  
Hakkarainen Teuvo 
Huhtasaari Laura 
Jalkh Jean-François  
Jamet France 
Joron Virginie 
Juvin Hervé 
Kofod Peter 
Krah Maximilian  
Kuhs Joachim  
Lancini Danilo Oscar 
Laporte Hélène 
Lebreton Gilles 
Lechanteux Julie 
Limmer Sylvia  
Lizzi Elena 
Madison Jaak  
Mariani Thierry 
Mayer Georg 
Mélin Joëlle 
Meuthen Jörg 
Olivier Philippe 
Panza Alessandro 
Pirbakas Maxette 
Regimenti Luisa 
Reil Guido  
Rinaldi Antonio Maria 
Rivière Jérôme 
Rougé André 
Sardone Silvia 
Tardino Annalisa 
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Tovaglieri Isabella 
Vandendriessche Tom 
Vilimsky Harald 
Vuolo Lucia 
Zambelli Stefania 
Zanni Marco 
Zimniok Bernhard 
 
3 artikla: Poliittinen julistus  
 
ID-ryhmän jäsenten poliittisen hankkeen perustana on Euroopan kansojen ja         
kansakuntien vapauden, itsemääräämisoikeuden ja identiteetin sekä      
toissijaisuusperiaatteen säilyttäminen. He tunnustavat kreikkalaisroomalaisen ja      
kristillisen perinnön eurooppalaisen sivilisaation peruspilareiksi. 
 
Ryhmän jäsenet kannattavat vapaaehtoista yhteistyötä Euroopan itsenäisten       
kansakuntien välillä ja vastustavat näin ollen eurooppalaisen supervaltion luomiseen         
tähtäävän kehityskulun jatkamista. ID-ryhmän jäsenet toteavat, että kansallisvaltio on         
korkein mahdollinen taso, jolla demokratia toimii täysimittaisesti. He vastustavat         
uusien toimivaltuuksien siirtämistä kansakunnilta EU:lle.  
 
Tämän uuden liittouman ja sen jäsenten ihanteena on yhteistyössä toimiva Eurooppa.           
Liittoumassa tiedostetaan tarve uudistaa nykyinen EU perusteellisesti siten, että         
vahvistetaan toissijaisuuden ja demokratian periaatteita, otetaan käyttöön suora        
demokratia ja parannetaan avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta      
päätöksentekoprosessissa.  
 
ID-ryhmän tavoitteena on suojella Euroopan kansalaisten ja kansakuntien        
identiteettiä. Ryhmän jäsenten yhteisenä perusperiaatteena on oikeus hallita, säännellä         
ja rajoittaa maahanmuuttoa. Lisäksi heitä yhdistää halu ajaa turvallisemman Euroopan          
asiaa – Euroopan, jonka ulkorajat ovat hyvin suojeltuja ja jossa tehdään tiiviimpää            
yhteistyötä terrorismin ja islamilaistumisen torjumiseksi. Ryhmän jäsenet vastustavat        
yksiselitteisesti Turkin mahdollista liittymistä EU:hun. 
 
Jäsenet ovat sitoutuneet vahvasti oikeusvaltioperiaatteen ja yksilönvapauden       
suojelemiseen painottaen erityisesti sananvapauden suojelemista. He kiistävät kaikki        
menneet tai nykyiset siteet tai yhteydet autoritaarisiin tai totalitaarisiin pyrkimyksiin          
sekä myötämielisyyden tällaisia pyrkimyksiä kohtaan. Ryhmän jäsenet eivät halua         
nostaa esiin menneitä erimielisyyksiä vaan keskittyä täysipainoisesti Euroopan        
nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.  
 
Ryhmän painopisteet kaudelle 2019–2024  
 
– Jäsenvaltioilla on oikeus palauttaa itsemääräämisoikeutensa takaisin itselleen       

siltä osin kuin se on menetetty EU:lle. EU:lle ei tulisi siirtää lisää            
toimivaltuuksia. Ryhmä vastustaa politiikanalojen rajaamista jäsenvaltioiden      
veto-oikeuden ulkopuolelle. 
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– EU:n ulkorajojen suojelua on tarpeen parantaa. Kaikilla kansakunnilla on         
oikeus suojella, hallita ja valvoa omia rajojaan. EU:n olisi keskityttävä          
enemmän laittomasti maahan tulleiden ja rikollisten siirtolaisten       
palauttamiseen näiden alkuperämaihin.  

 
– Eurooppalaista sivilisaatiota ja sen kristillistä perintöä sekä kansallista        

identiteettiä olisi suojeltava ja edistettävä. Turkki ei kuulu Eurooppaan, ja sen           
liittymisneuvottelut on lopetettava. 

 
– Ryhmä vastustaa kaikkia pyrkimyksiä ottaa käyttöön euroalueen yhteinen        

talousarvio ja välitön EU-verotus. 
 
 
4 artikla: Ryhmän jäsenyys 
 
Ryhmän jäseniä ovat ID-ryhmän poliittisen julistuksen allekirjoittaneet Euroopan        
parlamentin jäsenet. 
 
 
5 artikla: Uusien jäsenten hyväksyminen 
 

1) Euroopan parlamentin jäsenen hyväksyminen ID-ryhmän jäseneksi edellyttää,       
että sekä ryhmän jäsenet että kansalliset valtuuskunnat hyväksyvät        
jäsenyyshakemuksen yksinkertaisella enemmistöllä työvaliokunnan ehdotettua     
uutta jäsentä. Kaikkien uusien jäsenten on allekirjoitettava ID-ryhmän        
poliittinen julistus. 
 

2) Jos hakija on tullut valituksi jäsenvaltiossa, jota ryhmässä edustaa         
entuudestaan yksi tai useampi valtuuskunta, työvaliokunnan on ensin        
pyydettävä valtuuskuntaa hyväksymään hakija tai hakijat. 

 
3) Jokainen uusi jäsen allekirjoittaa kaksi kopiota ID-ryhmän       

järjestäytymisjulistuksesta. Ryhmän sihteeristö toimittaa yhden kopion      
Euroopan parlamentin pääsihteerille ja säilyttää toisen kopion itsellään. 

 
 
6 artikla: Jäsenyyden päättyminen 
 

1) Jäsenyys ryhmässä päättyy, kun jäsenen toimikausi Euroopan parlamentissa        
päättyy tai jäsenen erotessa ryhmästä taikka ryhmän jäsenten ja kansallisten          
valtuuskuntien päättäessä niin ehdottomalla enemmistöllä.  
 

2) Jos jonkun jäsenen katsotaan rikkoneen ryhmän poliittista ohjelmaa, ryhmän         
puheenjohtajisto tai vähintään kolmannes ryhmän jäsenistä voivat pyytää        
jäsenen erottamista määräajaksi työvaliokunnan seuraavassa kokouksessa. 
 

3) Ryhmäkokous päättää jäsenen erottamisesta ryhmästä salaisessa      
äänestyksessä. Ryhmästä erottamista koskeva ehdotus on toimitettava kaikille        
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ryhmän jäsenille kirjallisena vähintään kolme päivää ennen äänestystä.        
Ryhmän on kuultava kyseisen jäsenen kanssa samaa kansallisuutta olevien         
jäsenten mielipiteitä. Jäsen voidaan erottaa ryhmästä vain ryhmän jäsenten         
sekä kansallisten valtuuskuntien äänten ehdottomalla enemmistöllä.  

 
4) Kukin kansallinen valtuuskunta voi vahvistaa omat sisäiset sääntönsä ja         

milloin tahansa erottaa jäsenen määräajaksi tai pysyvästi. 
 

5) Siirtymäkaudella, joka alkaa uutta parlamenttia koskevien vaalitulosten       
julkistamisesta ja päättyy uuden parlamentin viralliseen järjestäytymiseen       
ensimmäisen vaalien jälkeen pidettävän täysistunnon alussa, parlamentin       
jättävillä ryhmän jäsenillä on oikeus osallistua täysipainoisesti       
ryhmäkokouksiin mutta ei oikeutta äänestää. Tämän perussäännön mukaiset        
muodollisuudet täyttäneillä uudelleen valituiksi tulleilla ja uusilla ryhmän        
jäsenillä on oikeus osallistua täysipainoisesti ryhmäkokouksiin ja käyttää        
äänioikeuttaan. 
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 II LUKU – RYHMÄN ELIMET 
 
 
 

7 artikla: Ryhmän elimet, jäsenyys ja valtuudet 
 

ID-ryhmän elimet ovat  
 

1) puheenjohtajisto (9 artikla) 
2) työvaliokunta (11 artikla)  
3) ryhmäkokous (13 artikla). 

 
 
8 artikla: Yleiset säännökset 
 

1) Ryhmäkokoukset sekä työvaliokunnan, puheenjohtajiston, pysyvien     
työryhmien ja muiden työryhmien kokoukset eivät ole julkisia vaan         
luottamuksellisia. 
 

2) Kaikissa ryhmän elinten kokousten pöytäkirjoissa tulee olla läsnäololista,        
puhujien nimet ja tehdyt päätökset. Ryhmän sihteeristö säilyttää kopion         
kaikkien kokousten pöytäkirjoista. Kokouspöytäkirjat jaetaan kaikille      
ryhmän asianomaisen elimen jäsenille. Puheenjohtaja allekirjoittaa      
työvaliokunnan ja puheenjohtajiston pöytäkirjat. 

 
3) Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat, ministerit,      

kansallisten parlamenttien jäsenet ja erityisvirkamiehet, jotka ovat       
ID-ryhmässä edustettuina olevien puolueiden jäseniä, voivat      
puheenjohtajiston kutsusta olla läsnä ja puhua kokouksissa mutta eivät         
äänestää. 

 
4) Ryhmän puheenjohtaja (ryhmäkokouksen puheenjohtaja) voi myös kutsua       

asiantuntijoita antamaan lausuntoja kokouksissa käsiteltävistä erityisistä      
kysymyksistä. Poikkeuksellisissa tilanteissa ryhmään kuulumattomat     
henkilöt voivat ryhmän puheenjohtajan kutsusta osallistua kokouksiin       
tarkkailijoina. 

 
 
Ryhmän puheenjohtajisto 
 
9 artikla: Ryhmän puheenjohtajiston kokoonpano 
 

1) Puheenjohtajiston muodostavat  
(a) ryhmän puheenjohtaja 
(b) ryhmän varainhoitaja  
(c) pääpiiskuri (äänioikeudettomana jäsenenä). 

 
2) Ryhmäkokous valitsee puheenjohtajan tämän perussäännön 20 artiklan      

mukaisesti. 
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3) Ryhmän puheenjohtajiston toimikausi on sama kuin Euroopan parlamentin        

puhemiehen voimassa oleva toimikausi. Jos toimikausi päättyy ennen        
vaalikauden päättymistä, on uudet vaalit toimitettava vähintään kuukausi        
ennen Euroopan parlamentin puhemiehen toimikauden päättymistä. 
 
 

10 artikla: Ryhmän puheenjohtajiston tehtävät 
 
Puheenjohtajiston tehtäviä ovat 
 

1) ID-ryhmän päivittäisten asioiden hoitaminen 
 

2) ryhmäkokousten koolle kutsuminen ja johtaminen sekä ryhmän johtaminen        
istuntojaksojen aikana  

 
3) kaikki tehtävät, jotka liittyvät ryhmän edustamiseen ja ryhmän puolesta         

viestimiseen Euroopan parlamentissa tai parlamentin muiden ryhmien tai        
elinten kanssa, mukaan lukien ryhmän edustaminen Euroopan parlamentin        
elimissä 

 
4) ryhmän ulkoinen edustus sekä ulkoinen viestintä ryhmän puolesta,        

lehdistötiedotteet mukaan lukien 
 

5) sihteeristön kokoonpanosta ja työskentelymenetelmistä päättäminen     
pääsihteerin ehdotuksen perusteella 

 
6) ryhmän kokouksissa tehdyistä strategisista ja poliittisista päätöksistä       

tiedottaminen ryhmälle 
 

7) kiireellisten päätösten tekeminen (kaikki tällaiset päätökset on toimitettava        
hyväksyttäväksi toimivaltaiselle elimelle eli sille elimelle, joka tämän        
perussäännön mukaan tekisi normaalisti asiaa koskevan päätöksen) 
 

8) työvaliokunnan ja ryhmän taloudellisten päätösten valmistelu  
 

9) ryhmän taloudellista ohjesääntöä koskevien asioiden (tarkistusten ja       
muutosten) valmistelu työvaliokunnassa käsittelyä varten. 

 
 
Työvaliokunta 

 
11 artikla: Ryhmän työvaliokunnan kokoonpano 
 
1) Ryhmän työvaliokunnan muodostavat 
 

(a) puheenjohtajiston jäsenet 
(b) varapuheenjohtajat 
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(c) kansallisten valtuuskuntien johtajat tai heidän toimikauden alussa tätä varten         
nimittämänsä muut jäsenet 

(d) ryhmään kuuluvat Euroopan parlamentin puhemies, varapuhemiehet ja       
kvestorit. 

 
2) Työvaliokunnan äänioikeudettomia jäseniä ovat  
 

(a) sellaisten Euroopan tason puolueiden ja säätiöiden puheenjohtajat ja        
pääsihteerit, jotka ovat yhteydessä ID-ryhmään, jos he ovat Euroopan         
parlamentin jäseniä 

(b) ryhmän jäsenet puheenjohtajan kutsusta. 
 
3) Ryhmän työvaliokunta kokoontuu vähintään kerran kunkin Strasbourgissa       

pidettävän istuntojakson aikana. 
 

4) Yksi neljäsosa työvaliokunnan jäsenistä tai ryhmän työvaliokunnassa edustetuista        
kansallisista valtuuskunnista voi pyytää työvaliokunnan ylimääräisen kokouksen       
koolle kutsumista; kokous on tällöin pidettävä viikon kuluessa pyynnön         
esittämisestä. 

 
 
12 artikla: Ryhmän työvaliokunnan tehtävät 

 
1) Ryhmän työvaliokunta 
 

(a) valmistelee ryhmän strategiset ja poliittiset päätökset 
 

(b) valmistelee lainsäädäntötyötä ja keskustelee siihen liittyvistä asioista ottaen        
asianmukaisesti huomioon ryhmän kannalta kiistanalaisimmat ja/tai      
merkityksellisimmät kysymykset ryhmässä edustettujen jäsenvaltioiden eri      
näkökohdista 

 
(c) ehdottaa puheenjohtajiston pyynnöstä tarkistuksia ja muutoksia ryhmän       

perussääntöön ja taloudelliseen ohjesääntöön 
 

(d) hyväksyy vuosittaisen talousarvioesityksen, tilinpäätöksen ja sihteeristön      
kokoonpanoa koskevan hallintokaavion 

 
(e) hyväksyy kaikki muut yksityiskohtaiset menettelyt ryhmän perussäännön       

säännösten täytäntöönpanoa varten 
 
(f) nimittää pääsihteerin ja apulaispääsihteerit. 
 

 
Ryhmäkokoukset 
 
13 artikla: Ryhmäkokoukset 
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1) Ryhmän jäsenet kokoontuvat puheenjohtajiston kutsusta vähintään kerran       
jokaisen sellaisen viikon aikana, jonka aikana parlamentti kokoontuu        
istuntojaksolla, sekä vähintään kerran täysistuntoviikkoa edeltävän ryhmien       
kokousviikon aikana. 

 
2) Puheenjohtajisto kutsuu ryhmän koolle ylimääräiseen ryhmäkokoukseen, jos       

työvaliokunta tai vähintään yksi kolmasosa ryhmän jäsenistä, jotka edustavat         
vähintään kolmasosaa ryhmän kansallisista valtuuskunnista, pyytää tätä.       
Ylimääräistä kokousta koskevassa kutsussa esitetään yksityiskohtaiset tiedot       
käsiteltävistä asioista. Ylimääräisessä kokouksessa ei käsitellä muita asioita. 
 

3) Kaikkien ryhmäkokousten päätösvaltaisuus edellyttää, että läsnä on vähintään        
yksi neljäsosa ryhmän jäsenistä, jotka edustavat vähintään yhtä neljäsosaa         
ryhmässä edustetuista jäsenvaltioista. 

 
4) Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei muuta mainita.        

Päätökset ovat päteviä äänestäjien määrästä riippumatta, jos yksikään jäsen ei          
ole ennen äänestyksen alkamista esittänyt puheenjohtajalle pyyntöä       
kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistamisesta. Jos kokous ei ole       
päätösvaltainen, äänestystulos on suuntaa antava eikä ryhmän virallinen        
kanta. 
 

5) Puheenjohtajisto voi laatia sisäisiä sääntöjä, jotka koskevat jäsenten        
avustajien sekä harjoittelijoiden läsnäoloa ryhmän kokouksissa ja       
opintopäivillä.  
 

6) Ryhmä voi perustaa pysyviä työryhmiä ja tarvittaessa tilapäisiä työryhmiä         
avustamaan sitä parlamenttityöskentelynsä koordinoinnissa. 
 
 

14 artikla: Tehtävät  
 
Ryhmäkokous 
 

1) päättää uuden jäsenen / uusien jäsenten hyväksymisestä 
 

2) valitsee vaaleilla ryhmän puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja varainhoitajan 
 

3) hyväksyy ryhmän poliittisen julistuksen ja siihen tehtävät muutokset 
 

4) hyväksyy ryhmän vuotuisen talousarvion ja lyhennetyn tilinpäätöksen 
 

5) hyväksyy ryhmän perussäännön ja muun sisäisen työjärjestyksen ja niihin         
tehtävät muutokset 

 
6) nimeää ryhmän jäsenet parlamentin, sen valiokuntien, alivaliokuntien,       

parlamentaaristen sekavaliokuntien, edustajakokousten ja valtuuskuntien     
luottamustehtäviin sekä valiokuntien, alivaliokuntien, parlamentaaristen     
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sekavaliokuntien, edustajakokousten ja valtuuskuntien jäseniksi ja      
varajäseniksi 

 
7) päättää epäluottamuslauseen antamisesta puheenjohtajan tai yhden tai       

useamman varapuheenjohtajan toimikauden päättämiseksi 
 

8) hyväksyy täysistunnossa ryhmän puolesta käsiteltäväksi jätettävät      
aloite-ehdotukset ja/tai tarkistukset. 

 
 
15 artikla: Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 

1) Puheenjohtaja johtaa kaikkia ryhmän toimia ja edustaa ryhmää tämän         
perussäännön säännösten mukaisesti, ja hänellä on valtuudet ryhtyä        
oikeustoimiin ryhmän puolesta. 
 

2) Puheenjohtaja vastaa ryhmän puolesta annettavien lehdistötiedotteiden      
koordinoinnista ja kolmansille osapuolille annettavista tiedonannoista. Jos       
puheenjohtaja on estynyt suorittamasta näitä tehtäviä, vanhin       
varapuheenjohtaja hoitaa ne hänen sijastaan.  

  
3) Ryhmäkokous valitsee enintään neljä varapuheenjohtajaa työvaliokunnan      

suosituksen perusteella. 

 
 
16 artikla: Pääpiiskuri 
 

1) Ryhmän työvaliokunta nimittää pääpiiskurin. Apulaispiiskureita voidaan      
nimittää myös pääpiiskurin ja ryhmän puheenjohtajan välisellä       
sopimuksella. 
 

2) Pääpiiskuri on vastuussa ryhmäkurin ylläpitämisestä, ja hän vastaa        
puheaikojen jakamisesta yhdessä pääsihteerin kanssa. 

 
3) Jos kansallinen valtuuskunta haluaa poiketa ryhmän kannasta, kyseisen        

valtuuskunnan johtajan tai nimetyn edustajan olisi ilmoitettava asiasta        
pääpiiskurille hyvissä ajoin.  
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 III LUKU – VAALIT 
 
 
17 artikla: Toimikausi 
 

1) Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi kestää kaksi vuotta ja        
kuusi kuukautta kunkin vaalikauden alusta ja puolivälistä. Virkaatekevät        
voidaan valita virkaan uudelleen. 
 

2) Uuden vaalikauden alussa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit       
toimitetaan mahdollisimman pian uusien jäsenten valinnan jälkeen.       
Vaalikauden puolivälin vaalit järjestetään vähintään kuukautta ennen       
Euroopan parlamentin puhemiehen toimikauden päättymistä. 

 
 
18 artikla: Ehdokasasettelu 
 

1) Työvaliokunta vahvistaa ehdokasasettelulle määräajan, jonka on päätyttävä       
vähintään viikko ennen vaaleja. 
 

2) Ehdokkaaksi nimeäminen edellyttää aina nimettävän etukäteen antamaa       
suostumusta. Ehdokkaat ilmoitetaan kirjallisesti pääsihteerille, jonka      
tehtävänä on tiedottaa nimeämisistä ryhmän jäsenille määräajan       
umpeuduttua. Jäsenet voivat kannattaa ainoastaan yhtä ehdokasta kuhunkin        
vaaleilla valittavaan virkaan. Nimeämisen tueksi tarvitaan vähintään kolmen        
kansallisen valtuuskunnan johtajan sekä viiden muun ryhmän jäsenen        
allekirjoitukset. 
 

3) Jos jokin virka vapautuu tai nimettyjä henkilöitä on liian vähän, 
 
(a) ryhmän puheenjohtajisto voi lyhentää ehdokasasettelun/ilmoittamisen     

määräaikaa 
(b) ryhmäkokous voi työvaliokunnan sille tekemän ehdotuksen perusteella       

ryhtyä välittömiin toimiin viran täyttämiseksi tilapäisesti siihen saakka,        
kunnes tavanomaisten nimeämismenettelyjen mukaiset vaalit on      
toimitettu. 

 
 
19 artikla: Äänestyskäytäntö 
 
 

1) Jokainen ryhmän luottamustehtävää hoitava henkilö valitaan erillisessä       
salaisessa äänestyksessä. Äänestykset järjestetään aikajärjestyksessä     
seuraavia tehtäviä varten: 
(a) puheenjohtaja 
(b) varapuheenjohtajat  
(c) varainhoitaja. 

Vaalit toimittaa pääpiiskuri, ja niitä valvoo kaksi ryhmän jäsenten keskuudesta          
valittua ääntenlaskun valvojaa. Jos pääpiiskuri on itse ehdokkaana, ryhmä         
nimittää vaihtoehtoisen vaalilautakunnan puheenjohtajan. 
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2) Vaaleissa äänestetään henkilökohtaisesti. Valtakirjalla ja postitse      

äänestäminen on kielletty kaikissa tilanteissa. 
 

3) Jos nimettyjä ehdokkaita ja täytettäviä paikkoja on yhtä monta, valinta          
vahvistetaan suosionosoituksin.  

 
 
20 artikla: Puheenjohtajan valinta 
 
Puheenjohtajan valintaa valvoo ryhmän vanhin jäsen, joka toimii istunnon         
puheenjohtajana siihen saakka, kunnes puheenjohtaja on valittu. Vanhimman jäsenen         
toimiessa puheenjohtajana voidaan käsitellä vain puheenjohtajan valintaa. 
 
 
21 artikla: Varapuheenjohtajien valinta 
 

Kukin varapuheenjohtaja valitaan erillisessä äänestyksessä. Jokaisella ryhmän       
jäsenellä on yksi ääni kussakin äänestyksessä.  
 
 
22 artikla: Varainhoitajan valinta 
 

Varainhoitajat valitaan samalla tavalla kuin varapuheenjohtajat. 
 
 
23 artikla: Ryhmän jäsenten asettaminen ehdokkaiksi parlamentin virkoihin 
 

Kuka tahansa jäsen voi ilmoittautua ehdolle Euroopan parlamentin puhemieheksi,         
varapuhemieheksi tai kvestoriksi työvaliokunnan suosituksesta ja ryhmäkokouksen       
suostumuksella. Ehdokkaat nimetään tässä perussäännössä vahvistettujen      
menettelyjen mukaisesti. 
 

24 artikla: Epäluottamuslauseet 
 
Epäluottamuslauseen puheenjohtajan tai yhden tai useamman varapuheenjohtajan       
toimikauden päättämiseksi voi esittää yksi kolmasosa ryhmän jäsenistä, joiden         
joukossa on oltava jäseniä vähintään kolmasosasta ryhmän kansallisia valtuuskuntia.         
Epäluottamuslause on lisättävä seuraavan ryhmäkokouksen esityslistalle, ja siitä on         
ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Epäluottamuslause       
hyväksytään annettujen hyväksyttyjen äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänestys       
toimitetaan salaisena. Jos epäluottamuslause hyväksytään, paikka vapautuu ja        
tilanteessa sovelletaan tämän perussäännön 18 artiklan 3 kohdan säännöksiä. Jos        
epäluottamuslause hylätään, samaa henkilöä vastaan ei voida esittää samoin perustein          
uutta epäluottamuslausetta seuraavien kuuden kuukauden aikana. 
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 IV LUKU – SISÄINEN ORGANISAATIO JA MENETTELYT 
 
 
 

25 artikla: Päätöksenteko 
 

Kaikkien ryhmän elinten päätökset tehdään annettujen äänten yksinkertaisella        
enemmistöllä, ellei tässä perussäännössä toisin määrätä.  
 
 
26 artikla: Koordinaattorit ja valiokuntatyöryhmät  

 
1) Ryhmän jäsenet, jotka kuuluvat samaan valiokuntaan, muodostavat       

valiokuntatyöryhmän, jota koordinoi ryhmän jäsenten keskuudestaan      
valitsema koordinaattori. Työryhmä voi valita varakoordinaattorin. 

 
2) Koordinaattori vastaa ryhmän jäsenten työn koordinoinnista asianomaisessa       

valiokunnassa. 
 

3) Valiokuntatyöryhmien tehtävät ja menettelyt vahvistetaan sisäisillä säännöillä. 
 
 
27 artikla: Työryhmät  
 

1) Valiokuntatyöryhmät voidaan yhdistää työryhmiksi. Asianomaisten     
valiokuntatyöryhmien jokainen jäsen on työryhmän jäsen. Jokainen ryhmän        
jäsen voi osallistua kaikkiin työryhmien kokouksiin, joissa hänellä on         
neuvoa-antava äänioikeus. 

 
2) Työryhmien tehtävät ja menettelyt vahvistetaan sisäisillä säännöillä. 

 
3) Työryhmän puheenjohtajana toimii yksi työryhmään kuuluvien      

valiokuntatyöryhmien koordinaattoreista.  
 

4) Työryhmä voi ehdottaa pääpiiskurille ja pääsihteerille luetteloa jäsenistä, jotka         
voivat käyttää täysistunnossa puheenvuoron ryhmän puolesta. 

 
5) Työryhmien kokousten esityslistat asetetaan kaikkien ryhmän jäsenten       

saataville. Kaikista työryhmien kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka       
asetetaan puheenjohtajiston jäsenten saataville. 

 
 
28 artikla: Parlamentaariset aloitteet 

 
Jäsenten on ilmoitettava puheenjohtajistolle ja asiasta vastaavalle koordinaattorille        
ennakolta jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 5 artiklan mukaisesti tehtävistä        
lainsäädäntöaloitteista. 
 

14 
 



 

 
29 artikla: Äänestyskuri ja omantunnon vapaus täysistunto- ja 
valiokuntaäänestyksissä 

 
1) Jäsenten on äänestäessään kunnioitettava ID-ryhmän poliittista julistusta sekä        

tämän perussäännön 16 artiklaan liittyviä pääpiiskurin kehotuksia. 
 

2) Jäsenillä on oikeus äänestää omantuntonsa, kansallisten puolueohjelmiensa ja        
poliittisen vakaumuksensa mukaan tätä perussääntöä noudattaen. 

 
3) Pääpiiskuri varmistaa, että kansalliset valtuuskunnat äänestävät poliittisesti       

mahdollisimman johdonmukaisesti. 
 

4) Jos jäsen ei voi osallistua äänestykseen täysistunnossa, hänen olisi ilmoitettava          
tästä sähköpostitse pääpiiskurille. 

 
5) Jos jäsen ei voi osallistua äänestykseen valiokunnassa, hänen olisi ilmoitettava          

tästä sähköpostitse asiaankuuluvalle koordinaattorille ja järjestettävä tilalleen       
toinen jäsen äänestämistä varten. 
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 V LUKU – RYHMÄN SIHTEERISTÖ 
 
 
 

30 artikla: Ryhmän henkilöstö 
 

Ryhmän sihteeristön tehtävä on ylikansallinen, ja sihteeristöä koskee Euroopan         
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen       
muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta annettu       
asetus. 
 
 
31 artikla: Ryhmän sihteeristön tehtävät 

 
1) Sihteeristö avustaa ryhmää.  

 
2) Sihteeristö muodostuu kaikista ryhmän henkilöstön jäsenistä. Ryhmän       

henkilöstön jäsenten on suoritettava heille annetut tehtävät tunnollisesti ja         
parhaan kykynsä mukaan. Heidän on toimittava yksinomaan ryhmän etujen         
mukaisesti pyytämättä ja vastaanottamatta ohjeita ryhmän ulkopuolisilta       
henkilöiltä tai elimiltä tehtäviä suorittaessaan. 

 
 
32 artikla: Ryhmän pääsihteeri ja apulaispääsihteerit 

 
1) Työvaliokunta nimittää pääsihteerin ja apulaispääsihteerit. Ryhmän jäsenet       

vahvistavat päätökset ryhmäkokouksessa. 
 

2) Pääsihteeri ja apulaispääsihteerit johtavat ja koordinoivat sihteeristöä. He        
vastaavat myös sihteeristöä koskevien asioiden valmistelusta työvaliokunnan       
ja puheenjohtajiston käsittelyä varten. 
 

3) Pääsihteeri ja apulaispääsihteerit sopivat vaalikauden alussa tehtävänjaosta ja        
vahvistavat sen hallintokaaviolla, jonka ryhmän työvaliokunta hyväksyy ja        
josta ilmoitetaan ryhmäkokouksessa hyväksymisen jälkeen. 
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 VI LUKU – TALOUSARVIO 
 
 
 

33 artikla: Ryhmän talousarvio ja tilinpäätös 
 

1) Talousarvioesitys ja tilinpäätös esitetään ryhmälle kokouksessa, joka       
järjestetään mahdollisimman lähellä kalenterivuoden loppua. 
 

2) Puheenjohtajalla ja varainhoitajalla on oikeus saada käyttöönsä milloin        
tahansa kaikki ryhmän varainhoitoon liittyvät asiakirjat. Kansallisille       
valtuuskunnille osoitettuja varoja lukuun ottamatta valtuuskuntien johtajilla on        
oikeus saada käyttöönsä milloin tahansa kaikki ryhmän muuhun varainhoitoon         
liittyvät asiakirjat. 

 
34 artikla: Ryhmän taloudellinen ohjesääntö 

 
Varainhoitomenettelyissä noudatetaan ryhmän taloudellista ohjesääntöä sekä      
parlamentin sääntöjä ja yleisesti hyväksyttyjä parhaita käytäntöjä. Tilinpäätöksen        
laadinnassa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita      
sekä moitteettoman varainhoidon ja ennakkohyväksynnän periaatteita. 
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 VII LUKU – LOPPUSÄÄNNÖKSET 
 
 
 

35 artikla: Ryhmän kotipaikka 
 
Ryhmän virallinen kotipaikka on osoitteessa: Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel. 
 
 
36 artikla: Ryhmän viralliset kielet 
 
Ryhmän virallisia kieliä ovat kaikki kansallisten valtuuskuntien viralliset kielet.         
Kansallinen valtuuskunta voi milloin tahansa päättää olla käyttämättä virallista         
kieltään. 
 
 
37 artikla: Perussäännön todistusvoimainen versio 
 
Tämän perussäännön alkuperäinen versio on sen englanninkielinen versio.        
Perussääntö voidaan kääntää muille kielille, mutta englanninkielinen teksti on aina          
ensisijainen. 
 
 
38 artikla: Perussäännön muuttaminen 
 
Kaikki ryhmän valtuuskunnat voivat toimittaa työvaliokunnalle tätä perussääntöä        
koskevia muutosehdotuksia. Työvaliokunta voi ehdottaa muutoksia      
ryhmäkokoukselle tämän perussäännön 12 artiklassa vahvistetun menettelyn      
mukaisesti. Muutos hyväksytään annettujen äänten kahden kolmasosan enemmistöllä.        
Muutosta koskeva päätös on pätevä, jos äänestykseen on osallistunut vähintään puolet           
ryhmän jäsenistä ja kansallisista valtuuskunnista. 
 
 
39 artikla: Voimaantulo 
 
Tämä perussäännön versio astuu voimaan 2. heinäkuuta 2019. 
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