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1. Johdanto 

 

 

 
Valiokunta 
 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO) on Euroopan 

parlamentin erityisvaliokunta. Sillä ei ole vahvoja lainsäädännöllisiä tehtäviä, mutta sen 
toimivaltaan kuuluvat aiheet ovat erittäin tärkeitä koko parlamentin toiminnan, toimielinten 

välisen dynamiikan ja unionin yleisen hallinnon kannalta. AFCO-valiokunta vastaa myös 
useiden erityisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin kuuluvien menettelyjen käynnistämisestä. 

Ne koskevat esimerkiksi ehdotuksia asetukseksi parlamentin tutkintaoikeudesta (Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 226 artikla) ja EU:n vaalilaista (SEUT-
sopimuksen 223 artikla).  

 
AFCO-valiokunnan toimivaltaan kuuluvat erityisesti seuraavat asiat: 

 Euroopan yhdentymisen toimielimiä koskevat näkökohdat, erityisesti 
perussopimusten tavanomaisen tai yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn 

valmistelussa, käynnistämisessä ja toteuttamisessa 
 perussopimusten täytäntöönpano ja niiden toiminnan arviointi 

 Euroopan unionin laajentumisneuvottelujen tai unionista eroamisen seuraukset 
toimielinten kannalta 

 toimielinten väliset suhteet, mukaan lukien työjärjestyksen 148 artiklan 2 kohdassa1 
tarkoitettujen toimielinten välisten sopimusten käsittely 

 yhdenmukainen vaalimenettely 
 Euroopan tason poliittiset puolueet ja poliittiset säätiöt, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta puhemiehistön toimivaltaa 

 sen toteaminen, että jokin jäsenvaltio on rikkonut vakavasti ja jatkuvasti 
jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita 

 työjärjestyksen tulkinta ja soveltaminen sekä siihen esitettävät tarkistukset. 
 
Kahdeksannella vaalikaudella AFCO-valiokunta 

 järjesti 100 valiokuntakokousta, joista 28 oli valiokuntien yhteiskokouksia 

 hyväksyi 34 mietintöä, kahdeksan työjärjestyksen tulkintaa ja 51 lausuntoa 
 vastaanotti 8 951 tarkistusta näihin mietintöihin ja lausuntoihin 

 hyväksyi yhden päätöslauselmaesityksen 
 esitti neljä suullista kysymystä 

                                                 
1 Työjärjestyksen entinen 140 artikla. 



 

 

 teki 18 virkamatkaa 

 järjesti 36 kuulemista 
 järjesti 11 politiikkayksikön työpajaa. 

 
Asiakirjan tarkoitus 
 
Tässä asiakirjassa esitetään yleiskatsaus valiokunnan toiminnasta Euroopan parlamentin 

kahdeksannella vaalikaudella eli heinäkuusta 2014 kesäkuuhun 2019. Siinä käsitellään 
kutakin valiokunnan toimivaltaan kuuluvista aloista keskittyen kohokohtiin ja mainiten 

painopisteet, joita valiokunta pyrki edistämään vaalikauden aikana. 



 

 

 

 
 
 
 

2. EU:n tulevaisuus  
 
 

 
 

 

 

2.1. Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin 
sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia 
 

 Esittelijät: Mercedes Bresso (IT, S&D) ja Elmar Brok (DE, PPE) 

 
 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö (2014/2249(INI)) 

 

2.2. Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset 
kehityskulut ja mukautukset 
 

 Esittelijä: Guy Verhofstadt (BE, ALDE) 

 

 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö (2014/2248(INI)) 

 

2.3. Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne 
 

 Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (ES, S&D) 

 
 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö (2018/2094(INI)) 

 

Pääkohdat  

 
AFCO-valiokunta päätti kahdeksannen vaalikauden alussa laatia kaksi Euroopan 

tulevaisuutta käsittelevää päätöslauselmaa, joissa se ehdotti kaksivaiheista 
lähestymistapaa EU:n institutionaalisiin uudistuksiin:  

➢ Mietinnössä aiheesta ”Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä 
Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia” arvioidaan perussopimuksiin 

sisältyviä oikeudellisia mahdollisuuksia EU:n toiminnan parantamiseksi.  
Mietintö aiheesta ”Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset 

kehityskulut ja mukautukset” sisältää ehdotuksia, joita ei  voida toteuttaa 
perussopimuksissa nykyisin määrätyillä välineillä ja jotka voidaan siten saavuttaa 
ainoastaan muuttamalla perussopimuksia tulevaisuudessa. 



 

 

Näissä täysistunnossa 16. helmikuuta 2017 hyväksytyissä kahdessa päätöslauselmassa 
tarkasteltiin keinoja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi ja EU:n toimielinten, 
virastojen ja epävirallisten elinten päätöksenteon avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
parantamiseksi. Tämä toteutettaisiin vahvistamalla toimielinten välistä yhteistyötä, 
parantamalla unionin toimintavalmiuksia, ottamalla käyttöön uusia välineitä ja uusia 
tehokkaita valmiuksia sekä tekemällä päätöksentekoprosesseista demokraattisempia.  
 
Parlamentti korosti mietinnöissä yhteisen toimielinkehyksen ja ”yhteisö- tai 
unionimenetelmän” merkitystä. Se kannatti määräenemmistöpäätöksentekoa 

neuvostossa ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämistä hyödyntämällä 
mahdollisuuksien mukaan siirtymälausekkeita. Eriytetyn yhdentymisen osalta 

parlamentti huomautti erityisesti tiiviimpää yhteistyötä koskevien perussopimusten 
määräysten tarjoamista mahdollisuuksista. Mietinnöissä käsiteltiin myös eri toimielinten 

rooleja, suhteita kansallisiin parlamentteihin ja kärkiehdokasmenettelyä. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevien päätösten demokraattiseen 

vastuuvelvollisuuteen, kehitykseen ulkoisten toimien sekä oikeus- ja sisäasioiden alalla 
sekä perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseen.  

 
Vuonna 2017 Euroopan tulevaisuudesta käytävä keskustelu voimistui entisestään, kun 

hyväksyttiin Bratislavan julkilausuma ja etenemissuunnitelma, komission valkoinen 
kirja Euroopan tulevaisuudesta ja Rooman julistus ja kun Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
lokakuussa 2017 EU-johtajien asialistan. Myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, 

alueiden komitea ja yksittäin tai ryhmissä toimivat jäsenvaltiot antoivat keskusteluun 
tärkeän panoksensa. Lisäksi eri toimielimet, elimet ja jäsenvaltiot järjestivät 

kansalaiskeskusteluja ja kuulemistilaisuuksia.  
 

Parlamentti jatkoi keskustelua Euroopan tulevaisuudesta täysistuntokeskusteluissa, joihin 
osallistui valtion- tai hallitusten päämiehiä. Se hyväksyi täysistunnossa 13. helmikuuta 

2019 AFCO-valiokunnan mietinnön Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun 
tilanteesta ennen toukokuussa 2019 järjestettyä Sibiun huippukokousta. 

 
Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta laaditussa mietinnössä 

palautetaan mieliin joitakin unionin saavutuksia ja korostetaan, että unionin kohtaamat 
monet haasteet on ratkaistava yhdessä ja että ne edellyttävät poliittisen yhdentymisen 

lisäämistä ja parantamista. Mietinnössä todetaan, että institutionaalisilla uudistuksilla 
olisi tehtävä päätöksentekoprosesseista demokraattisempia ja avoimempia ja lisättävä 
unionin toimintavalmiutta. Siinä palautetaan mieliin useita parlamentin aiemmissa 
Euroopan tulevaisuutta käsitelleissä päätöslauselmissa esittämiä ehdotuksia (kuten 
yhteisen toimielinjärjestelmän ja yhteisömenetelmän merkitys, 

määräenemmistöpäätöksenteko neuvostossa, neuvoston päätöksenteon avoimuuden 
lisääminen, parlamentin mahdollinen lainsäädäntöaloiteoikeus, jos perussopimuksia on 

mahdollista tarkistaa tulevaisuudessa, demokraattisempi talouden ohjausjärjestelmä, 
kärkiehdokasmenettelyn jatkaminen ja perusarvojen noudattaminen) ja kartoitetaan 

muiden toimielinten, elinten tai jäsenvaltioiden tähän liittyviä ehdotuksia sekä pohditaan 
myös kehityssuuntauksia eri aloilla. Päätöslauselmassa korostetaan, että eurooppalaista 

julkista tilaa on vahvistettava demokratian ylikansallisena alueena. Siinä korostetaan, että 
uuden parlamentin ja komission olisi hyödynnettävä muodostamisensa jälkeen 



 

 

edellisellä vaalikaudella tehtyä työtä ja jatkettava tiettyjen ehdotusten kehittämistä. 
 
AFCO-valiokunta järjesti mietintöjään laatiessaan useita kuulemisia sekä työpajan ja 
keskusteli Euroopan tulevaisuudesta vuotuisissa kokouksissaan kansallisten parlamenttien 
kanssa. Lisäksi valiokunnan jäsenet laativat useita työasiakirjoja unionin sosiaaliseen 
ulottuvuuteen liittyvistä toimielimiä koskevista näkökohdista, globalisaation hallinnasta, 
talous- ja rahaliiton syventämisestä, Euroopan puolustuksesta, EU:n rahoituksen 
tulevaisuudesta, neuvoston rakenteesta ja työskentelytavoista sekä yhdentymisestä eri 
nopeudella. 

 

 
Euroopan tulevaisuuteen käytyyn keskusteluun liittyvät lausunnot 
 
AFCO-valiokunta antoi Euroopan tulevaisuudesta käydyn keskustelun puitteissa useita 
lausuntoja toimielimiä koskevista näkökohdista, jotka liittyivät tiettyihin muiden 
valiokuntien vastuulle kuuluviin aiheisiin.  
 
Valiokunta antoi lausunnon euroalueen budjettikapasiteetista (valmistelija: Paulo Rangel 
(PT, PPE), josta talous- ja raha-asioiden valiokunta ja budjettivaliokunta vastasivat 
yhdessä. Lausunnossa AFCO-valiokunta palautti mieliin kantansa, että tällaisen 

kapasiteetin olisi oltava osa EU:n talousarviota ja että se olisi rahoitettava EU:n omista 
varoista. Se arvioi, voitaisiinko tällainen kapasiteetti luoda perussopimusten nykyisten 

määräysten puitteissa, ja totesi jälleen, että demokraattista vastuuvelvollisuutta ja 
legitimiteettiä on parannettava. 

 
Valiokunta antoi lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan 

valuuttarahaston perustamisesta ja tarkasteli siinä erityisesti järjestelyjä nykyisen 
hallitustenvälisen Euroopan vakausmekanismin (EVM) seuraajan asianmukaisen 

demokraattisen vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi (valmistelija: Danuta Maria Hübner 
(PL, PPE)). 
 
Käsitellessään ehdotusta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan 
vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista 

säännöksistä AFCO-valiokunta suositti asian käsittelyä johtavalle talous- ja raha-asioiden 
valiokunnalle, että se ehdottaisi, että komission ehdotus vakaussopimuksen sisällön 

liittämisestä osaksi unionin lainsäädäntöä hyväksytään (valmistelija: György Schöpflin (HU, 
PPE)).  

 
 

2.4  Tuleva rahoitus  
 

Sen lisäksi, että AFCO-valiokunta laati työasiakirjan EU:n rahoituksen tulevaisuudesta, se 
laati useita tähän aiheeseen liittyviä lausuntoja, joissa käsiteltiin vuotuista 

talousarviomenettelyä, vastuuvapausmenettelyä ja monivuotisen rahoituskehyksen ja 
omien varojen tulevaisuutta. Valiokunta hyödynsi nämä tilaisuudet ilmaistakseen 



 

 

kantansa eri keinoista toimielinten välisen dynamiikan parantamiseksi näissä 
menettelyissä ja parlamentin roolin suojelemiseksi. 
 
Valiokunta vaati kaikissa vuotuista talousarviota käsittelevissä lausunnoissaan  
osoittamaan riittävästi määrärahoja kansalaisten ohjelmiin, luomaan oman 
budjettikohdan eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle ja antamaan riittävästi resursseja 
viestintään ja kansalaisten kanssa käytävään vuoropuheluun (valmistelijat: Danuta Maria 
Hübner (PL, PPE) vuosien 2015, 2016, 2018 ja 2019 talousarvioiden osalta, György 
Schöpflin (HU, PPE) vuoden 2017 talousarvion osalta ja Alain Lamassoure (FR, PPE), joka 

aloitti työt vuoden 2020 talousarvion osalta). 
 

Valiokunta antoi lausunnon (valmistelija: Pascal Durand (FR, Verts/ALE)) vastuuvapauden 
myöntämisestä yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston osalta ja toisti siinä parlamentin pitkäaikaisen 
arvostelun siitä, ettei neuvosto ole toimittanut parlamentille tarpeellisia tietoja 

talousarvion neuvostoa koskevan osan toteuttamisesta vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä.  

 
Lausunnossaan budjettivaliokunnan mietinnöstä aiheesta ”Monivuotisen 

rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin 
huomautukset komission ehdotusta odotettaessa” (valmistelija: Pedro Silva Pereira (PT, 
S&D)) AFCO-valiokunta kehotti ottamaan parlamentin täysimääräisesti mukaan 

rahoituskehyksen tarkistamiseen, uudistamaan perusteellisesti omien varojen 
järjestelmän ja aktivoimaan siirtymälausekkeen rahoituskehystä ja omia varoja koskevan 

päätöksenteon alalla.  
 

Lausunnossaan budjettivaliokunnan mietinnöstä aiheesta ”Seuraava monivuotinen 
rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan 

parlamentin kannan valmistelu” (valmistelija: Gerolf Annemans (BE, ENF)) AFCO-
valiokunta kehotti siirtymään mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyspäätöksistä 

määräenemmistöpäätöksiin, mukauttamaan tulevan rahoituskehyksen voimassaolon 
parlamentin vaalikauteen ja tekemään rahoituskehyksen välitarkistuksesta pakollisen. 

Lisäksi se varoitti Eurooppa-neuvostoa laajentamasta rooliaan lainsäädännön alalle, koska 
tästä ei määrätä perussopimuksissa. Lausunnossaan budjettivaliokunnan mietinnöstä 

aiheesta ”Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen” (valmistelija: 
Mercedes Bresso (IT, S&D)) AFCO-valiokunta kehotti uudistamaan kattavalla tavalla omia 
varoja koskevan järjestelmän, siirtymään yksimielisyyspäätöksistä 
määräenemmistöpäätöksiin omia varoja koskevassa päätöksenteossa ja poistamaan 
alennukset ja korjaukset.  

 
Lausunnossaan väliaikaiseen mietintöön monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 

– parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (valmistelija: Fabio Massimo 
Castaldo) AFCO-valiokunta esitti uudelleen edellä mainitut viestit ja piti tärkeänä, että 

meno- ja tulopuolen uudistukset toteutetaan käsi kädessä.  
 

 



 

 

2.5.  Eriytetty yhdentyminen 
 

 Esittelijä: Pascal Durand (FR, Verts/ALE) 

 
 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö (2018/2093(INI)) 

 
Pääkohdat  
 

Yhdentymisestä eri nopeudella laaditun työasiakirjan lisäksi AFCO-valiokunta hyväksyi 
marraskuussa 2018 mietinnön eriytetystä yhdentymisestä. Mietinnössä pyrittiin 
selventämään eriytetyn yhdentymisen käsitettä, tutkittiin aloja, joilla eriytettyä 
yhdentymistä käytetään eniten, tarkasteltiin tämän periaatteen soveltamisen haasteita 
ja ehdotettiin joitakin tulevaisuuden etenemistapoja sekä nykyisessä 
perussopimusjärjestelmässä että sen ulkopuolella.  

 
AFCO-valiokunnan mietinnön mukaan eriytetyn yhdentymisen olisi tapahduttava 

perussopimuksen määräysten puitteissa, oltava avointa kaikille jäsenvaltioille ja oltava 
johtamatta päätöksentekoprosessin monimutkaistumiseen . Valiokunta kehotti 

yksinkertaistamaan eriytymisen eri muotoja ja lopettamaan yksittäisten jäsenvaltioiden 

pysyvät erivapaudet ja poikkeukset EU:n primaarioikeuden noudattamisesta. Se totesi, 
että siirtyminen yksimielisyydestä määräenemmistöpäätöksentekoon  kaikilla politiikan 
aloilla vähentäisi tarvetta turvautua eriytettyyn yhdentymiseen. Se muistutti, että EU:n 
jäsenyyden olisi edellytettävä EU:n primaarioikeuden täysimääräistä noudattamista 
kaikilla politiikan aloilla ja että niille maille, jotka toivovat läheisiä suhteita EU:hun mutta 
eivät halua sitoutua primaarioikeuden täysimääräiseen noudattamiseen eivätkä halua tai 
voi liittyä EU:hun, olisi tarjottava jonkinlaista kumppanuutta. 
 

Nämä keskeiset viestit hyväksyttiin täysistunnossa 17. tammikuuta 2019 mietinnöstä 
järjestetyssä äänestyksessä. 



 

 

 

 
 
 
 

3. Toimielimiä koskevat 
näkökohdat 

 
 

 
 

 

 

 

3.1. Tutkintaoikeus 
 

 Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (ES, S&D) 
 

 Menettely: SEUT-sopimuksen 226 artiklan 3 kohdassa määrätään erityisestä 

lainsäätämisjärjestyksestä tämän erityisasetuksen antamiseksi; Euroopan 
parlamentilla on asiassa lainsäädäntöaloiteoikeus, ja se hyväksyy säädöksen saatuaan 
neuvoston ja komission hyväksynnän (2009/2212(INL)) 

 
Pääkohdat  

 
Tutkintaoikeus on keskeinen väline, jonka avulla parlamentit voivat vaatia 

täytäntöönpanoviranomaisia vastuuseen. Euroopan parlamentin tutkintaoikeus 
tunnustettiin ensimmäisen kerran oikeudellisesti Maastrichtin sopimuksessa , ja sitä on 

säännelty vuodesta 1995 alkaen parlamentin, neuvoston ja komission yhteisellä 
päätöksellä2, jonka nojalla parlamentille myönnetään oikeus asettaa väliaikaisia 
tutkintavaliokuntia tutkimaan ”epäilyjä yhteisön oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta 
rikkomuksesta tai epäkohdasta”. Tätä valtuutta tehostettiin Lissabonin sopimuksella, 
jossa määrätään, että tutkintaoikeus määritellään parlamentin omasta aloitteestaan sekä 
neuvoston (määräenemmistöpäätös) ja komission hyväksynnän saatuaan antamalla 
asetuksella (SEUT-sopimuksen 226 artikla). 
 
Ennen seitsemännen vaalikauden päättymistä parlamentti hyväksyi David Martinin 
AFCO-valiokunnan puolesta laatiman mietinnön ehdotuksesta asetukseksi Euroopan 
parlamentin tutkintaoikeudesta. Neuvosto ja komissio ilmaisivat vastustavansa 

ehdotusta. Puheenjohtajakokous vahvisti kahdeksannen vaalikauden alussa parlamentin 
ehdotuksen, ja AFCO-valiokunta nimitti Ramón Jáuregui Atondon uudeksi esittelijäksi 

aikomuksenaan käynnistää aloite uudelleen. 
 

                                                 
2 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös, tehty 19. huhtikuuta 1995, Euroopan parlamentin 

tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (95/167/EY, Euratom, EHTY) (EYVL 

L 113, 19.5.1995, s. 2). 



 

 

Parlamentin tavoitteena on tehostaa tutkintavaliokuntien valmiuksia. Kokemus on 
osoittanut, että vain parlamentti voi tehdä tutkimuksia asioista, jotka ylittävät 
rajatylittävän ulottuvuutensa vuoksi kansallisten parlamenttien toimivallan. Aiempien 
tutkintavaliokuntien työ teki selväksi sen, että parlamentin valtuuksia tällä alalla on 
vahvistettava, jotta tutkinnan tehokkuutta voidaan parantaa. Samaan aikaan parlamentin 
tutkintavaltuuksien soveltamisalan, sisällön ja rajojen tarkempi määrittely vahvistaisi 
oikeusvaltioperiaatetta ja suojelisi kaikkien tutkintavaliokuntiin osallistuvien 
toimijoiden oikeuksia. 
 

Neuvoston ja komission esittämät keskeiset vastaväitteet  koskivat esimerkiksi 
mahdollisuutta kutsua todistajia kuultaviksi, mahdollisia seuraamuksia todistamasta 

kieltäytymisestä tai väärien todisteiden esittämisestä ja velvollisuutta toimittaa 
tutkintavaliokunnan pyytämät asiakirjat. 

 
Huolimatta siitä, että AFCO-valiokunta toteutti asian edistämiseksi vaalikauden aikana 

monenlaisia toimia ja esimerkiksi ilmoitti useaan otteeseen olevansa käytettävissä 
sellaisten ratkaisujen etsimiseksi, joiden perusteella neuvosto ja komissio luopuisivat 

vastustuksestaan, neuvosto valitettavasti kieltäytyi käymästä poliittisia keskusteluja 
parlamentin kanssa asetuksen sisällöstä. 

 
Lopulta parlamentti hyväksyi vuoden 2019 huhtikuun täysistunnossa AFCO-valiokunnan 
päätöslauselman, jossa pidettiin valitettavana, että neuvosto ja komissio eivät tehneet 

asiassa yhteistyötä (mikä voisi nostaa esille kysymyksen vilpittömän yhteistyön 
periaatteen noudattamisesta), ja kehotettiin näitä toimielimiä jatkamaan neuvotteluja 

vasta valitun parlamentin kanssa3.  

 

3.2.  Parlamentin kokoonpano 
 

 Esittelijät: Danuta Maria Hübner (PL, PPE) ja Pedro Silva Pereira (PT, S&D) 

 

 Menettely: SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa määrätty erityinen 

lainsäätämisjärjestys, jonka perusteella Eurooppa-neuvosto tekee yksimielisesti 

parlamentin aloitteesta ja sen hyväksynnän saatuaan päätöksen, jolla määritellään 
parlamentin kokoonpano (2017/2054(INL)) 

 
Pääkohdat  

 
 
Parlamentti velvoitettiin sen kokoonpanosta vuosina 2014–2019 kesäkuussa 2013 
tehdyssä Eurooppa-neuvoston päätöksessä esittelemään vuoden 2016 loppuun mennessä 
ehdotus järjestelmäksi, joka mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että ennen uusia 
parlamentin vaaleja paikat jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 23. kesäkuuta 2016 järjestettyyn kansanäänestykseen liittyvien 

                                                 
3 Päätöslauselma neuvotteluista neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta 

annettavaa asetusta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta (äänestetty 18.4.2019). 



 

 

pakottavien poliittisten syiden vuoksi parlamentti ei voinut valmistella tällaista ehdotusta, 
toisin kuin Eurooppa-neuvoston päätöksessä edellytettiin. 
 
AFCO-valiokunta ehdotti parlamentille uutta kokoonpanoa 26. tammikuuta 2018 
antamansa mietinnön periaatteiden mukaisesti. Uudessa paikkajaossa parlamentin 
jäsenmäärä alenisi 705:een ja paikkoja jätettäisiin avoimiksi EU:n mahdollisten tulevien 
laajentumisten varalta. 
 
Yhdistyneeltä kuningaskunnalta vapautuvat 27 paikkaa jaettaisiin uudelleen 

14 jäsenvaltion kesken, jotta kansalaisten edustuksesta tehtäisiin tasapuolisempaa ja 
täysin perussopimuksen määräysten ja erityisesti alenevan suhteellisuuden periaatteen 

mukaista. Jos Yhdistynyt kuningaskunta on yhä jäsenvaltio seuraavien vaalien aikaan, 
nykyiset järjestelyt pysyvät voimassa. 

 
Mietintöä laatiessaan AFCO-valiokunta analysoi erilaisia matemaattisia kaavoja ja totesi, 

että vaikka ne näyttivät tarjoavat paljon mahdollisuuksia pysyvän järjestelmän 
kehittämiseksi tulevaa paikkajakoa varten, parlamentille ei ollut tässä vaiheessa 

poliittisesti mahdollista ehdottaa pysyvää järjestelmää. 
 

AFCO-valiokunnan ehdotukset hyväksyttiin täysistunnossa 7. helmikuuta 2018 pidetyssä 
äänestyksessä. Ainoa parlamentin päätöslauselmasta puuttuva tekijä on yhteisen 
vaalipiirin perustamisen ja ylikansallisten ehdokaslistojen mahdollisuus, joka sisältyi 

AFCO-valiokunnan täysistunnolle esittelemään mietintöön. 
 

Parlamentti hyväksyi 13. kesäkuuta 2018 luonnoksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi 
parlamentin kokoonpanosta. Siihen sisältyivät täsmälleen samat järjestelyt, joita 

parlamentti oli ehdottanut.  
 

 

3.3. Ulkopolitiikan toimielimiä koskevat näkökohdat 
 
Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslaillisista, oikeudellisista ja 
institutionaalisista vaikutuksista: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet 
 

 Esittelijät: Esteban González Pons (ES, PPE) ja Michael Gahler (DE, PPE) 

 

 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö, valiokuntien yhteiskokoukset 
ulkoasiainvaliokunnan kanssa (2015/2343(INI)) 

 
Pääkohdat  

 
Ulkoasiainvaliokunta ja AFCO-valiokunta järjestivät 13. lokakuuta 2015 aiheesta Common 
Foreign and Security Policy under the Treaty of Lisbon: unlocking its full  potential 
kuulemisen, jossa keskusteltiin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) tulevaisuudennäkymistä nykyisten 
perussopimusten puitteissa. Mietinnölle pyydettiin sen jälkeen lupa kuulemisen 



 

 

päätelmien työstämiseksi. Tavoitteena oli ratkaista EU:n ulkopolitiikan institutionaaliset 
haasteet käyttämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja parlamentin 
kantaa YTPP:n määrittelemisen institutionaalisista ja strategisista vaikutuksista. 
 
Parlamentti pyrki määrittelemään mietinnössä tehokkaan suunnan ja selkeän 
edistymisen yhteisessä puolustuspolitiikassa, joka johtaa Euroopan puolustusunionin 
perustamiseen, jotta voitaisiin puuttua esille nouseviin uusiin geopoliittisiin olosuhteisiin 
ja turvallisuusuhkiin ja varmistaa tehokas yhteistyö ja resurssien ja valmiuksien jakaminen 
jäsenvaltioiden välillä rajoittamatta niiden toimivaltaa puolustusasioissa.  

 
Parlamentti halusi näkyvämmän roolin yhteistä puolustusta koskevan institutionaalisen 

kehyksen kehittämisessä, jotta se voisi vahvistaa valvontaansa ja siten unionin 
demokraattista perustaa.  

 
Mietinnössä esiteltiin useita ehdotuksia yhteisen puolustuspolitiikan institutionaaliseksi 

vahvistamiseksi, kuten puolustusministerien neuvosto, puolustusviraston johtokunta, 
Euroopan puolustusvirasto, pysyvä rakenteellinen yhteistyö sekä parlamenttia ja sen 

rakenteita koskevat näkökohdat.  
 

Sen lisäksi, että parlamentti kannatti yhteisen puolustuspolitiikan päättäväistä 
syventämistä, se korosti tarvetta lähentää suhdetta Natoon laajentamalla kumppanuutta 
ja välttämällä päällekkäisyyttä. 

 
Parlamentti on esittänyt useita poliittisia suosituksia neuvostolle ja unionin ulkoasioiden 

ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle sekä 
nykyisen toimielinkehyksen puitteissa että perussopimuksia muuttamalla toteutettavan 

EU:n mahdollisen uudistamisen yhteydessä. 
 

 
Ulkopolitiikan tulevaan institutionaaliseen kehykseen liittyvät lausunnot 
 

EU:n puolustuspolitiikan tulevaisuudesta laaditun työasiakirjan ja YTPP:n 
perustuslaillisista, oikeudellisista ja institutionaalisista vaikutuksista annetun mietinnön 
lisäksi AFCO-valiokunta laati useita EU:n ulkopolitiikkaan liittyviä lausuntoja. 
 
Lausunnossaan ”EU:n rooli YK:ssa – Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa paremmin?” (valmistelija: David McAllister (DE, PPE)) AFCO-valiokunta katsoi, 
että EU:n olisi asemoitava itsensä yhtenäiseksi kansainväliseksi toimijaksi, ja pyysi YK:ta, 
komissiota ja neuvostoa tiedottamaan parlamentille kattavasti koordinointitoimistaan. 
Se myös kehotti uudistamaan YK:n turvallisuusneuvostoa, jotta EU:sta voisi tulla sen 
pysyvä jäsen. 

 
Lausunnossaan Euroopan puolustusunionista (valmistelija: David McAllister (DE, PPE)) 

AFCO-valiokunta kehotti hyödyntämään kaikki Lissabonin sopimuksen mahdollisuudet 
puolustuksen suhteen, perustamaan täysivaltaisen turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan 

ja puolustusministerien neuvoston sekä vahvistamaan EU:n ja Naton strategista 
kumppanuutta. 



 

 

 
Lausunnossaan vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (valmistelija: Paulo Rangel (PT, PPE)) AFCO-
valiokunta suhtautui myönteisesti pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 
perustamiseen, Euroopan puolustusrahaston vahvistamiseen ja Euroopan 
puolustusviraston talousarvion kasvattamiseen. Valiokunta totesi jälleen kannattavansa 
neuvoston puolustusministerien kokoonpanon perustamista, katsoi, että olisi 
koordinoitava YTPP:n sisäistä ja ulkoista ulottuvuutta ja kehitettävä yhteiset 
puolustusmarkkinat, ja korosti, että unionin täytyy voida taata itsenäisesti kansalaistensa 

turvallisuus. 
 

 

3.4. Talouden ohjausjärjestelmä ja pankkiunionin toimielimiä koskevat 
näkökohdat 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja 
Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta (yhteinen menettely 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa) 
 

 Esittelijät: Danuta Maria Hübner (PL, PPE) AFCO-valiokunnan puolesta ja Gabriel 
Mato (ES, PPE) talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta 

 
 Menettely: SEUT-sopimuksen 129 artiklan 3 kohta; erityismenettely Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän perussäännön muuttamiseksi, perussopimusten 
pöytäkirjan muuttaminen (2017/0810(COD)) 

 

Pääkohdat  

 
Asiassa T-496/11, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. 
Euroopan keskuspankki, 4. maaliskuuta 2015 annetulla tuomiolla kumottiin Eurosystem-
valvontajärjestelmä. Sen seurauksena Euroopan keskuspankki (EKP) ehdotti suositusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän 

(EKPJ) ja EKP:n perussäännön (pöytäkirjassa N:o 4 oleva 22 artikla) muuttamisesta. 
Ehdotuksen tavoitteena oli myöntää EKP:lle nimenomainen toimivalta säännellä 
selvitysjärjestelmien ja keskusvastapuolten toimintaa. Tämä tarkoitti yksinkertaistettua 
perussopimusten tarkistusta SEUT-sopimuksen 129 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti. Asia käsiteltiin AFCO-valiokunnan ja talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan yhteiskokousmenettelyssä. 
 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta ja AFCO-valiokunta hyväksyivät 19. kesäkuuta 2018 
mietintönsä, joka hyväksyttiin täysistunnossa 4. heinäkuuta 2018. Toimielinten väliset 
neuvottelut perussäännön muuttamisesta järjestettiin samanaikaisesti EU:ssa palveluja 
tarjoavien keskusvastapuolten entistä parempaa ja tehokkaampaa valvontaa varten 
laaditun uudistetun Euroopan markkinarakenneasetuksen (EMIR) kanssa. Perussäännön 
muutoksen lopulliseen kompromissitekstiin sisällytettiin neuvoston vaatimuksesta 
yksityiskohtaisempi ja sidottu toimivalta kolmansien maiden keskusvastapuoliin 



 

 

nähden, eikä – mikä on vielä tärkeämpää – siinä myönnetty EKP:lle toimivaltaa, joka 
koskisi EU:hun sijoittautuneita keskusvastapuolia. 
  
EKP:n neuvosto päätti 20. maaliskuuta 2019 yksimielisesti peruuttaa ehdotuksensa. Se 
katsoi, että toimielinten välisissä neuvotteluissa ehdotetut muutokset eivät toteuttaisi 
EKP:n tärkeimpiä tavoitteita EKPJ:n valtuuksien osalta ja että ne voisivat heikentää EKP:n 
riippumatonta toimivallan käyttöä. EKP totesi olevansa valmis tarkastelemaan asiaa 
uudelleen tulevaisuudessa täysimääräisessä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa 
siltä varalta, että löydettäisiin etenemistapa, joka ei herätä tällaisia huolenaiheita.  

 

 
Talouden ohjausjärjestelmään ja pankkiunioniin liittyvät lausunnot 
 
AFCO-valiokunta antoi panoksensa myös useisiin talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
työn toimielimiä koskeviin näkökohtiin erityisesti talouden ohjausjärjestelmän ja 
pankkiunionin alalla. 
 
Talouden ohjaus ja hallinta  
 
AFCO-valiokunta antoi lausunnon (valmistelija: Sylvie Goulard (FR, ALDE)) talouden 

ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta annetusta valiokunta-aloitteisesta 
mietinnöstä, jonka talous- ja raha-asioiden valiokunta pani alulle vuonna 2014. 

Lausunnossaan valiokunta pyysi integroimaan Euroopan vakausmekanismin ja 
vakaussopimuksen osaksi EU:n oikeudellista kehystä asianmukaisine vastuuvelvollisuutta 

koskevine järjestelyineen ja pyysi tekemään toimielinten sopimuksen, joka kattaisi 
vakaus- ja kasvusopimuksen kaikki vaiheet ja makrotalouden epätasapainoa koskevat 

menettelyt. AFCO-valiokunta kannatti laajojen eurooppalaisten poliittisten linjausten  
hyväksymistä yhteispäätösmenettelyssä ja talous- ja rahaliiton rahoituskapasiteetin 

luomista EU:n talousarvioon. Lausunnon lopussa todetaan, että aito talous- ja rahaliitto 
edellyttää oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista EU:ssa, minkä avulla varmistetaan 

muun muassa, että laki koskee viranomaisia ja että oikeussubjektien yhdenvertaisuus on 
taattu riippumattoman lainkäyttövallan avulla.  
 
Euroopan valvontaviranomaisten uudelleentarkastelu  
 

Euroopan valvontaviranomaisten sääntelykehyksen tarkistamisen  yhteydessä AFCO-

valiokunnan lausunnossa (valmistelija: Danuta Maria Hübner (PL, PPE)) otettiin kohteiksi 

Euroopan finanssivalvojien järjestelmän ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) 
makrotaloudellisen puolen toimielimiä koskevat näkökohdat. Lausunnossa keskityttiin 

erityisesti EJRK:n organisaatiorakenteeseen ja vastuuvelvollisuutta koskeviin 
järjestelyihin. EJRK:n puheenjohtajan nimittäminen oli määrä antaa virallisesti EKP:n 

tehtäväksi samalla kun sihteeristön päällikön profiilia korotettaisiin. AFCO-valiokunta 
katsoi, että sihteeristön päällikön nimittämismenettelyn on oltava täysin avoin  ja että 

hänen riippumattomuutensa on taattava. Se varmisti myös, että sihteeristön päällikölle 
osoitettavien edustustehtävien delegoinnin laajuutta rajoitetaan ja että niiden 

ulkopuolelle suljetaan erityisesti parlamentille raportoimista koskevat velvollisuudet, 
joiden olisi kuuluttava jatkossakin puheenjohtajalle. EJRK:hon olisi myös sovellettava 



 

 

tehostettua valvontaa, ja sen olisi vastattava parlamentin esittämiin kysymyksiin. Nämä 
painopisteet kuvastuivat hyväksytystä kompromissitekstistä. 
 
Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä  
 
AFCO-valiokunta laati talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa pankkiunionin 
toimielimiä koskevista näkökohdista tekemänsä yhteistyön puitteissa lausunnon 
(valmistelija: Danuta Maria Hübner (PL, PPE)) pankkiunionin kolmannen pilarin – 
eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän – perustamiseen tähtäävästä asetuksesta. 

Lainsäädäntölausunnossa korostettiin tarvetta jäsenyyden joustavalle siirrolle 
pankkiunionin kaikissa kolmessa pilarissa, mikäli jäsenvaltiot liittyvät siihen 

myöhemmässä vaiheessa liittymällä talous- ja rahaliittoon tai allekirjoittamalla tiiviin 
yhteistyösopimuksen EKP:n kanssa. Lisäksi lausunnossa mainittiin asteittainen menettely 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän ulkopuolelle sulkemiseksi. Sen mallina toimi 
rikkomusmenettely, ja siinä edellytetään komissiolta useiden tärkeiden 

menettelyvaiheiden läpi käymistä ja syiden ilmoittamista ennen kuin komissio voi 
määrätä talletussuojajärjestelmän ulkopuolelle sulkemisen.  

 
 

3.5. Euroopan investointipankin perussäännön muutokset 
 

 Esittelijä: Danuta Maria Hübner (PL, PPE)  
 

 Menettely: SEUT-sopimuksen 308 artiklassa määrätty erityismenettely, jonka nojalla 
neuvosto hyväksyy yksimielisesti päätöksen EIP:n perussäännön muuttamisesta 

Euroopan investointipankin ehdotuksesta ja saatuaan lausunnot parlamentilta ja 
komissiolta (2018/0811(CNS) ja (2019/0804(CNS)) 

 
Pääkohdat 

 
Perussopimusten tarkistusmenettelyjä koskevan vastuunsa vuoksi AFCO-valiokunta johti 
asian käsittelyä parlamentin antaessa lausuntonsa SEU-sopimukseen ja SEUT-
sopimukseen liitetyn Euroopan investointipankin (EIP) perussääntöä koskevan 
pöytäkirjan N:o 5 muuttamisesta. 

 
EIP:n ehdottamien kohdennettujen muutosten tarkoituksena oli mukauttaa pankin 

perussääntö uuteen tilanteeseen, joka aiheutuu Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamisesta unionista, ja ottaa huomioon EIP:n merkityn pääoman lisääminen Puolan ja 
Romanian toimesta. 
 
AFCO-valiokunta hyväksyi mietinnöissään kummankin EIP:n esittämän ehdotuksen.  
 
Valiokunnan puheenjohtaja ilmaisi kuitenkin neuvoston puheenjohtajalle 17. huhtikuuta 
2019 lähettämässään kirjeessä olevansa huolissaan siitä, ettei EIP ole perustellut 
asianmukaisella tavalla kumpaakaan ehdotusta, kun kyse on varajäsenten muodostaman 
elimen muodostamisesta ja sen vaikutuksista EIP:n hallintoon.  



 

 

3.6. Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö  
 

 Esittelijä: Paulo Rangel (PT, PPE) 

 
 Menettely: SEUT-sopimuksen 228 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu erityinen 

lainsäätämisjärjestys, jonka mukaisesti parlamentti vahvistaa asetuksella ja komission 
lausunnon ja neuvoston antaman hyväksymisen saatuaan oikeusasiamiehen 

tehtävien hoitamista koskevan ohjesäännön ja hänen tehtäviensä hoitamista 
koskevat yleiset ehdot (2018/2080(INL)) 

 
Pääkohdat 

 
Nykyistä Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntöä (päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom) 
muutettiin viimeksi ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Siksi oli korkea aika 

kumota se ja antaa täysin uusi asetus nykyisin sovellettavan oikeusperustan mukaisesti.  
 

Parlamentti hyväksyi 12. helmikuuta 2019 päätöslauselman luonnoksesta Euroopan 
parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 

hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (Euroopan oikeusasiamiehen oikeussääntö) ja 

päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta. 
 
Asetusluonnoksessa muun muassa 
– määritellään ehdot, joiden mukaisesti kantelu voidaan tehdä oikeusasiamiehelle 
– vahvistetaan menettelyt, joita noudatetaan, kun oikeusasiamiehen tutkimusten 
tuloksista käy ilmi hallinnollisia epäkohtia 
– sallitaan oikeusasiamiehen suorittaa oma-aloitteisia tutkimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeusasiamiehen pääasiallista tehtävää, joka on kantelujen käsitteleminen 

– annetaan oikeusasiamiehelle mahdollisuus omasta aloitteestaan tai kantelun 
perusteella i) suorittaa tutkimuksia aiempien tutkimusten perusteella, ii) sisällyttää 
parlamentille annettavaan vuosikertomukseensa arviointi annettujen suositusten 
noudattamisasteesta ja iii) käynnistää uusia tutkimuksia väärinkäytösten paljastajien 
toimittamien tietojen pohjalta 
– sallitaan oikeusasiamiehen arvioida käytössä olevat menettelyt, joilla ehkäistään 

häirintää ja suojellaan väärinkäytösten paljastajia unionin toimielimissä, elimissä, 

toimistoissa ja virastoissa ja neuvoa unionin henkilöstöä näillä aloilla  
– säädetään, että unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen on toimitettava 
oikeusasiamiehelle kaikki tämän pyytämät tiedot, myös luottamukselliset tiedot tai 
asiakirjat 

– velvoitetaan oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä käsittelemään luottamuksellisina 
kaikki tiedot, jotka he ovat saaneet tehtäviään hoitaessaan 
– sallitaan oikeusasiamiehen ilmoittaa Euroopan syyttäjänvirastolle kaikki sen 
toimivaltaan kuuluvat tiedot 
– edellytetään, että oikeusasiamiehelle annetaan asianmukainen talousarvio, joka riittää 
varmistamaan oikeusasiamiehen riippumattomuuden sekä hänen tehtäviensä hoitamisen. 
Väärinkäytösten paljastamista ja häirintää koskevat säännökset puuttuivat AFCO-
valiokunnan laatimasta mietinnöstä, mutta ne sisällytettiin täysistunnossa tarkistuksilla.  
 



 

 

3.7. Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö: pöytäkirjan N:o 3 
muuttaminen  

  

 Esittelijä: Morten Messerschmidt (DA, ECR) 
 

 Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys (oikeusperusta: SEUT-sopimuksen 
256 artiklan 1 kohta ja 281 artiklan toinen kohta) (2018/0900(COD)) 

 
Pääkohdat 

 
AFCO-valiokunta antoi 27. marraskuuta 2018 lausunnon oikeudellisten asioiden 
valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 

unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta.  
Lausunnossa todetaan muun muassa, että ehdotettuun asetukseen tehtyjen muutosten 
on oltava sovellettavissa tapauksiin, jotka pannaan vireille unionin tuomioistuimessa tai 
yleisessä tuomioistuimessa asetuksen voimaantulon jälkeen. 

 

3.8.  EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus 
 

Mietintö EU:n toimielinten avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja lahjomattomuudesta 
 

 Esittelijä: Sven Giegold (DE, Verts/ALE) 
 

 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö (2015/2041(INI)) 

 

Pääkohdat  

Avoimuus oli yksi Junckerin komission painopisteistä, mikä kävi ilmi erityisesti siitä, että 
komission vuoden 2015 työohjelmaan sisällytettiin ehdotus pakollisesta 

avoimuusrekisteristä, sekä päätöksestä julkaista kaikki edunvalvojien ja komission 
jäsenten, heidän kabinettiensa henkilöstön ja pääjohtajien väliset yhteydenotot 

1. joulukuuta 2014 alkaen. 
 

AFCO-valiokunnan EU:n toimielinten avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja 
lahjomattomuudesta laatiman mietinnön tavoitteena oli kehittää parlamentille 

yhtenäinen ja maailmanlaajuinen lähestymistapa näihin asioihin käsittelemällä erilaisia 
näkökohtia, kuten avoimuutta koko lainsäädäntömenettelyssä, erityisesti niissä 
tapauksissa, joissa EU:n toimielimet ovat yhteydessä sidosryhmiin ja edunvalvojiin.  
 
Mietinnössä 
 
 – edistettiin vapaaehtoisen lainsäädännöllisen jalanjäljen käyttöönottoa ja käytäntöä, 

jossa tavataan ainoastaan avoimuusrekisteriin rekisteröityneitä edunvalvojia, sekä 
avoimuusrekisterin tekemistä mahdollisimman pakolliseksi 

 
– vaadittiin toimenpiteitä EU:n toimielinten ja elinten lahjomattomuuden puolustamiseksi 



 

 

eturistiriidoilta erityisesti menettelysääntöjen ja asianmukaisen pyöröovi-ilmiötä, 
karenssiaikaa ja asiantuntijaryhmien kokoonpanoa koskevan sääntelyn avulla ja myös 
puuttumalla EU:n viranhaltijoiden omistamien yritysten mahdollisiin 
eturistiriitatilanteisiin, kun nämä yritykset hakevat tai saavat EU:n rahoitusta  
 
– vaadittiin toimenpiteitä asiakirjojen ja tietojen saatavuuden parantamiseksi 
lainsäädäntöprosessissa kaikkien EU:n toimielinten ja elinten osalta, mikä koskee 
erityisesti asiakirjarekisterien kattavuutta, trilogiasiakirjojen saataville asettamista, 
lainsäädäntöasioiden tilannetta koskevaa yhteistä tietokantaa, delegoitujen säädösten 

rekisteriä, asiakirjojen luokittelua ja tiettyjen neuvoston ja parlamentin elinten kokousten 
pöytäkirjojen julkistamista 

 
– vaadittiin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta euroalueen talouden ohjausjärjestelmän 

ja EU:n talousarvion osalta  
 

– kiinnitettiin huomiota parlamentin oikeuteen saada tietoja kansainvälisistä 
sopimuksista ja tarpeeseen parantaa yhteistyötä ja tietojen jakamista tällaisten 

sopimusten koko elinkaaren ajan 
 

– korostettiin tarvetta torjua petoksia ja korruptiota muun muassa kansainvälisen 
yhteistyön avulla ja suojella väärinkäytösten paljastajia EU:n tehokkaan oikeudellisen 
kehyksen avulla 

 
– korostettiin tarvetta vahvistaa virastojen vastuuvelvollisuutta ja välttyä niiden 

työntekijöiden ja asiantuntijoiden eturistiriidoilta. 
 

 

Avoimuuteen liittyvät lausunnot 
 
Mietintönsä lisäksi AFCO-valiokunta hyväksyi lausunnon unionin oikeuden rikkomisesta 
ilmoittavien henkilöiden suojelusta (valmistelija: Ramón Jáuregui Atondo (ES, S&D)). 

 
Lausunnossa kehotetaan tarkistamaan ehdotusta väärinkäytösten paljastajien suojelua 
koskevan oikeudellisen kehyksen vahvistamiseksi, myös nimettömänä ilmoittamisen 

tapauksessa. Erityisesti ehdotuksen aineellisen soveltamisalan olisi sisällettävä myös SEU-
sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen EU:n yhteisten arvojen  loukkaaminen ja poliittisin 
toimin toteutetut rikkomiset. Lausunnossa ehdotetaan EU:n ja Euroopan 
atomienergiayhteisön virkamiesten ja muun henkilöstön sisällyttämistä  niihin 
henkilöihin, jotka voivat saada suojelua, sekä säännöksiä rikosoikeuden aseman 
vahvistamiseksi ehdotetun direktiivin täytäntöönpanossa. Lisäksi lausunnossa ehdotetaan 
vahvempaa väärinkäytösten paljastajien suojelua aiheettomilta ja haitantekomielessä 
käynnistetyiltä oikeudellisilta menettelyiltä ja heille tarkoitettuja psykologisia 
tukitoimia. 

 
 



 

 

 
 

 
4. EU:n tuominen lähemmäs 

kansalaisia 
 
 
 
 

 

 

4.1. Eurooppalainen kansalaisaloite 
 

 Esittelijä: György Schöpflin (HU, PPE)  
 

 Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys (2017/0220(COD)) 

 

Pääkohdat  
 
AFCO-valiokunta on kannattanut tämän kansalaisten osallistumista koskevan säädöksen 

tarkistamista siitä asti, kun ensimmäinen mietintö eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
täytäntöönpanosta julkaistiin lokakuussa 2015. Eurooppalaista kansalaisaloitetta 

koskevan oikeudellisen kehyksen tarkistamisen tavoitteena oli tehdä välineestä 
virtaviivaisempi, avoimempi ja käyttäjäystävällisempi politiikanteossa EU:n tasolla. 
  

Lopulta ja myös parlamentin jatkuvan painostuksen tuloksena komissio esitti ehdotuksen 
uudeksi eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaksi asetukseksi 13. syyskuuta 2017. 

Toimielinten väliset neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa 2018, ja uutta asetusta 
aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2020. Uuteen asetukseen sisältyy joitakin uusia seikkoja, 

kuten kansalaisaloitteiden osittainen rekisteröinti ja niiden soveltamisalan rajoittaminen 
komission mahdollisuuksiin ehdottaa lainsäädäntöä kyseessä olevalla alalla. AFCO-

valiokunnan aloitteen ja parlamentin täysistuntotasolla antaman tuen ansiosta 
kansalaisaloitteiden järjestäjät saavat nykyisin lisätukea kääntämisessä, heidän 

käytettävissään on verkossa toimiva yhteistyöfoorumi, joka auttaa heitä aloitteen 
käynnistämisessä, ja he saavat lisätukea jäsenvaltioilta kansallisella tasolla perustetuilta 

yhteyspisteiltä. Komission ja parlamentin on määrä osallistua kansalaisaloitetta 
koskevan tietoisuuden lisäämiseen viestintätoimissaan. Parlamentti onnistui myös siinä, 

että järjestäjille myönnettiin lisää aikaa allekirjoitusten keräämisen valmisteluun, ja 
parlamentille annettiin vahvempi rooli järjestämällä keskustelu menestyksekkäästi 

toimitetuista eurooppalaisista kansalaisaloitteista ja varmistamalla komission näitä 
aloitteita koskevien jatkotoimien tiukempi valvonta. Parlamentti auttoi varmistamaan, 

että komission eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvät toimet ovat selkeitä ja 

avoimia, ottamalla käyttöön toimenpideluettelon ja niiden toteuttamisen aikataulun. 
  

Parlamentti vaati varmistamaan kansalaisaloitetta koskevan rahoitustuen avoimuuden 
rekisterin avulla toteutettavan rahoituslähteiden säännöllisen raportoinnin avulla. Vaikka 



 

 

parlamentti ei onnistunut laskemaan aloitteen kannattamiseen vaadittua 16 vuoden 
ikää toimielinten välisissä neuvotteluissa, parlamentin vaatimusten ansiosta jäsenvaltiot 
saavat päättää itse alhaisemman ikärajan sallimisesta. Lisäksi asetuksella pyritään 
poistamaan vaiheittain käytöstä nykyiset yksittäiset verkossa toteutettavat 
keruujärjestelmät kolmen vuoden aikana ja korvaamaan ne komission kehittämällä 
keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä. 

 

4.2. Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet 
 

 Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (ES, S&D) 

 
 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö (2016/2008(INI)) 

  

 Pääkohdat  

Mietinnössä tarkastellaan uusien sähköisen demokratian välineiden käytön  viimeaikaista 
kehitystä. Mietinnössä korostetaan, että tieto- ja viestintätekniikat luovat uusia 
osallistumis- ja keskustelumahdollisuuksia EU:n demokraattisessa päätöksenteossa  ja 
tarjoavat mahdollisuuksia vähentää kansalaisten vieraantumista perinteisestä 
politiikasta, lisätä poliittisen järjestelmän avoimuutta ja pienentää niin sanottua EU:n 
demokratiavajetta. 

 
Mietinnössä todetaan, että eri puolilla Eurooppaa sähköisestä demokratiasta saadut 

kokemukset ovat vaihtelevia ja että sen laajempi käyttöönotto edellyttää erityistä 
infrastruktuuria. Siinä mainitaan tarve ratkaista turvallisuusongelmat ja taata yksityisyys, 

sillä nämä asiat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan varmistaa kansalaisten luottamus 
tällaisiin välineisiin. 
  
Mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita edistämään sähköistä osallisuutta digitaalisen 
lukutaidon avulla ja varmistamalla tasa-arvoinen ja turvallinen digitaalinen pääsy kaikille 
EU:n kansalaisille ja sisällyttämällä tällaiset taidot vahvemmin koulujen opetusohjelmiin 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä tarjoamaan kohtuuhintaisia ja saatavilla olevia nopeita 
digitaalisia infrastruktuureja. Mietinnössä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään 
mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että EU:n kansalaiset voivat olla 
vuorovaikutuksessa hallitusten ja EU:n toimielinten kanssa. Mietinnössä mainitaan tieto- 
ja viestintäteknisten välineiden suuret mahdollisuudet EU:n omassa eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen pohjautuvassa osallistuvassa demokratiass a sekä tarve lisätä 
sähköistä osallistumista komission julkisessa kuulemisprosessissa. Siinä kehotetaan 
komissiota kehittämään sähköistä osallistumista vuonna 2017 käynnistetyn digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian puitteissa ja EU:n toimielimiä käynnistämään EU:n 

internetin oikeuksien peruskirjan kehittämiseen tähtäävä prosessi EU:n kansalaisten 
digitaalisten oikeuksien edistämiseksi ja takaamiseksi.  

 
 

 
 



 

 

Kansalaisuuteen liittyvät lausunnot 
 
Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen  

 
AFCO-valiokunnan lausunnossa (valmistelija: Cristian Dan Preda (RO, PPE)) katsauksesta 

EU:n kansalaisuuteen vuonna 2017 korostettiin tarvetta edistää politiikkoja ja toteuttaa 
kampanjoita ja toimintoja, joiden tavoitteena on lisätä tietämystä kansalaisten 

oikeuksista. Lausunnossa todettiin, että EU:n vaalilain uudistuksen tavoitteena on lisätä 
osallistumista ja luottamusta EU:n demokraattiseen järjestelmään ja että avoimuutta, 
tietoisuutta ja syrjimätöntä tiedonsaantia koskevat periaatteet ovat olennaisen tärkeitä. 
Lausunnossa kannatettiin EU-vaaleihin osallistumisen edistämistä vahvistamalla niiden 
eurooppalaista luonnetta ja lisäämällä puolueiden näkyvyyttä EU:n tasolla. Siinä 
kehotettiin tarkistamaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa asetusta ja vaadittiin 
kehittämään mekanismeja ja politiikkoja, joiden tarkoituksena on suojella yksilöiden 

perusoikeuksia digitaalisessa ympäristössä.  
 

4.3. Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa 
 

 Esittelijä: Kazimierz Michał Ujazdowski (PL, ECR) 

 
 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö, valiokuntien yhteistyömenettely 

aluekehitysvaliokunnan kanssa (2017/2037(INI)) 
 

Pääkohdat 
 

Merkittävä osa EU:n väestöstä elää kaupungeissa ja kaupunkialueilla, joiden merkitys 
institutionaalisten rakenteiden ja EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon puitteissa  on 

kasvanut. AFCO-valiokunta katsoi, että tämä ja muut kehityssuuntaukset, kuten EU:n 
kestävää kaupunkikehitystä koskeva Leipzigin peruskirja, kaupunginjohtajien 
ilmastosopimus ja EU:n kaupunkiagenda – joista viimeksi mainittu vahvistettiin EU:n 
kaupunkikehityksestä vastaavien ministerien epävirallisessa kokouksessa 30. toukokuuta 
2016 (”Amsterdamin julkilausuma”) – edellyttävät keskustelua kaupunkien 
osallistumisesta EU:n nykyiseen päätöksentekoon ja institutionaaliseen rakenteeseen  
demokraattisen legitimiteetin, vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden näkökulmasta 
perussopimusten hengen mukaisesti. 
 
Parlamentti korosti koko mietinnössä erityisesti alueiden komitean tärkeää asemaa 
kansalaisia kuulevana ja neuvoa-antavana elimenä, kun kaupungit osallistuvat EU:n 

päätöksentekoprosessiin, ja painotti, että nykyinen institutionaalinen rakenne on riittävä 
ja toissijaisuusperiaatteen mukainen. Parlamentti katsoi kuitenkin, että kaupunkien 

avointa ja tehokasta osallistumista päätöksentekoon olisi vahvistettava  erityisesti niihin 
suoraan vaikuttavan lainsäädännön osalta. 

 
Mietinnössä suhtauduttiin myönteisesti tiedonsaantia helpottaviin kaupungeille 

suunnatun keskitetyn palvelupisteen kaltaisiin aloitteisiin ja kaupunkiagendaan 
monitasoisen hallinnon ja kumppanuuden varmistamisessa ja kehotettiin vahvistamaan 



 

 

niitä. 
 
Parlamentti kannusti myös kuntien ja paikallisviranomaisten vahvempaa poliittista 
osallistumista muun muassa lisäämällä yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta voidaan 
edistää niiden roolia julkisen keskustelun foorumeina ja EU:n poliittisen ympäristön 
muovaamisessa. 
 
Kaupunkien roolin kehittämiseksi EU:ssa mietinnössä kannatettiin parlamentin ja 
alueiden komitean vahvaa yhteistyötä ja 54 eurooppalaisen keskustelufoorumin 

ohjelman perustamista EU-asioista käytävän kunnallisen keskustelun ja kuulemisen 
edistämiseksi. 

 
Komissio oli mietinnön jatkotoimissa yhtä mieltä siitä, että järjestelmällisemmälle 

vuoropuhelulle paikallis- ja alueviranomaisten kanssa on todellakin tarvetta, ja se totesi, 
että kaupunkiagendan vaikutuksia arvioiva tutkimus on määrä tehdä vuoden 2019 

loppuun mennessä, jotta voidaan määritellä, miten kaupunkiagendaa jatketaan.  
 



 

 

 

 
 
 
 

5. Perussopimusten täytäntöönpano 
 
 
 
 
 

 

 

5.1.  Kansalaisuus 
 
Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta 
  

 Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ES, ALDE)  

 
 Menettely: täytäntöönpanoa koskeva mietintö (2018/2111(INI)) 

  
Pääkohdat  
 
Mietinnön tarkoituksena oli arvioida, miten perussopimusten määräykset on pantu 

täytäntöön EU:n kansalaisuuden osalta. Vaikka EU:n kansalaisuus on ollut olemassa 
Maastrichtin sopimuksesta alkaen ja sitä vahvistettiin edelleen Lissabonin sopimuksessa, 
EU:n kansalaisuuteen liittyvien eri määräysten täytäntöönpanon ei katsota 
saavuttaneen täyttä potentiaaliaan ulottuvuuden ja tehokkuuden osalta.  
 
Perussopimuksissa määrättyihin EU:n kansalaisten oikeuksiin kuuluvat demokraattista 
osallistumista koskevat oikeudet, vaalioikeudet ja oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja 
syrjimättömyyteen, minkä lisäksi ne ulottuvat oikeuteen saada konsuliviranomaisten 
suojelua. 
 
Mietinnössä suositeltiin näiden EU:n kansalaisten oikeuksien järjestelmällisempää 

suojelua, joka voitaisiin toteuttaa tarvittaessa hyödyntämällä rikkomusmenettelyjä, 
SEUT-sopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa lueteltujen kansalaisuuteen liittyvien 

oikeuksien laajentamista SEUT-sopimuksen 25 artiklan mukaisella menettelyllä ja EU:n 
julkisen tilan lisäämiseen tähtäävien ohjelmien rahoituksen lisäämistä. Lisäksi siinä 

kannatettiin voimakkaasti Europe Direct -toimistojen aseman vahvistamista ja todettiin, 
että niiden olisi tuettava aktiivisemmin EU:n kansalaisia heidän oikeuksiensa 

käyttämisessä. Mietinnössä suositeltiin säätämään 9. toukokuuta yleiseksi 
eurooppalaiseksi vapaapäiväksi ja vahvistamaan kansalaiskasvatuksen roolia ja 
kehotettiin tutkimaan tätä varten tarkemmin SEUT-sopimuksen 165–167 artiklan 
tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi mietinnössä ehdotettiin, että SEUT-sopimuksen 
25 artiklan nojalla käynnistettävän menettelyn olisi johdettava lopulta EU:n 
kansalaisuutta koskevan perussäännön laatimiseen Euroopan sosiaalisten oikeuksien 



 

 

pilarin rinnalla. 

 
 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskeviin 
vuosikertomuksiin liittyvät lausunnot 
 

AFCO-valiokunta on antanut toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
annetuista komission kertomuksista säännöllisesti lausuntoja oikeudellisten asioiden 
valiokunnalle, joka johtaa tämän asian käsittelyä (valmistelijat: Kazimierz Michał 
Ujazdowski (PL, ECR) ja Cristian Dan Preda (RO, PPE)). Valiokunta pani merkille 
kansallisten kansanedustuslaitosten toiminnan lisääntymisen  sekä poliittisen 
vuoropuhelun yhteydessä että annettaessa perusteltuja lausuntoja (arvioituna 
ajanjaksona annettiin kolme keltaista korttia). Se arveli, että kansalliset parlamentit 
haluavat osallistua yleisesti ottaen mieluummin EU:n lainsäädäntöprosessiin kuin 
lainsäädäntöä edeltävän vaiheen tarkasteluun. Se korosti, että tällainen osallistuminen 
on mahdollista siten, että parlamentit valvovat hallituksiaan niiden toimiessa 
neuvostossa. Se on kehottanut lisäämään joustavuutta ennakkovaroitusjärjestelmän 
osalta ja ehdottanut mahdollisuutta ottaa käyttöön ”vihreä kortti” rakentavammassa 
roolissa toimimiseksi EU:n lainsäädäntöprosessissa. 

 

Lausunnoissa kehotettiin lisäksi komissiota ottamaan paremmin huomioon sekä 
toissijaisuus- että suhteellisuusperiaate, kun se laatii lainsäädäntöä ja arvioi politiikkoja. 
Valiokunta katsoi, että komissio on kehittänyt vahvempia työkaluja sääntelyn 
parantamisen puitteissa, mutta tähän liittyviä vaikutustenarviointeja olisi parannettava. 

 

5.2.  Kansalliset parlamentit 
 

 Esittelijä: Paulo Rangel (PT, PPE) 

 
 Menettely: täytäntöönpanoa koskeva mietintö (2016/2149(INI)) 

 
Pääkohdat 
 

Huhtikuun 19. päivänä 2018 hyväksytyn mietinnön tavoitteena oli arvioida kansallisten 
parlamenttien osallistumista EU:n poliittiseen prosessiin koskevien nykyisten 
mekanismien käyttöä ja tarkastella mahdollisia näihin mekanismeihin tehtäviä 

parannuksia, jotta kansalliset parlamentit voisivat osallistua tiiviimmin koko 
yhdentymisprosessiin.  
 
AFCO-valiokunta järjesti mietinnön valmistelun yhteydessä parlamenttien välisen 
valiokuntakokouksen ja työpajan. Esittelijä kävi tiedonhankintamatkoilla tutustumassa 

Portugalin, Tanskan ja Kreikan parlamentteihin. Valiokunta vastaanotti myös kirjallisia 
lausuntoja useilta kansallisilta parlamenteilta ja hyötyi tutkimusten, katsausten ja 

oikeudellisen lausunnon muodossa saamastaan asiantuntemuksesta.  
 



 

 

Mietinnössä parlamentti vahvisti kansallisten parlamenttien ratkaisevan tärkeän roolin, 
jossa ne valvovat hallitustensa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston jäseninä EU-asioissa 
toteuttamia toimia. Se kannustikin vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja järjestämään 
säännöllisiä keskusteluja ministerien ja kansallisten parlamenttien erityisvaliokuntien 
kanssa ennen neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kokouksia ja säännöllisiä kokouksia 
kansallisten parlamenttien, komission jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä. 
Parlamentti katsoi myös, että sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien 
olisi osallistuttava paremmin talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon ja että kansallisen ja EU:n 
tason talousarvioaikataulut olisi sovitettava paremmin yhteen tätä silmällä pitäen. 

Parlamentti ehdotti lisäksi vuosittain järjestettävää Eurooppa-viikkoa, jonka aikana 
kansallisten parlamenttien jäsenet keskustelisivat samanaikaisesti EU-asioista komission 

jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. 
 

Toissijaisuusperiaatteen valvontaa koskevan kansallisten parlamenttien roolin osalta 
parlamentti kannatti ennakkovaroitusjärjestelmän uudistamista ja kehotti komissiota 

ottamaan käyttöön teknisen tiedoksiantamisjakson, jotta nykyisen 
perussopimusjärjestelmän puitteissa löydettäisiin käytännöllinen järjestely, jonka myötä 

kansalliset parlamentit saisivat enemmän aikaa pohtia perustellun lausunnon antamista 
lainsäädäntöluonnoksesta. Parlamentti kehotti myös komissiota ottamaan toissijaisuus- 

ja suhteellisuusperiaatteen huomioon, kun se ryhtyy toimiin kansallisten parlamenttien 
antamien perusteltujen lausuntojen johdosta, ja kannusti käyttämään IPEX-alustaa 
tietojen järjestelmällistä jakamista ja toissijaisuusperiaatteeseen liittyvien huolenaiheiden 

varhaista esille nostamista varten. Vaikka parlamentti kannatti ajatusta siitä, että 
kansalliset parlamentit – ottaen asianmukaisesti huomioon komission aloiteoikeuden –

toimittaisivat rakentavia ehdotuksia komission käsiteltäviksi, parlamentti katsoi, että 
punaisen kortin menettelyn täytäntöönpano ei ole mahdollista yhdentymisprosessin 

tässä vaiheessa. 
 

Lopuksi parlamentti kehotti vahvistamaan unionin ja kansallisten parlamenttien välisiä 
suhteita mutta vaati kuitenkin rajaamaan selkeästi kansallisten parlamenttien ja 

Euroopan parlamentin päätöksentekovaltuudet ja torjui yhteisten parlamentaaristen 
päätöksentekoelinten perustamisen.  

 

5.3. Tiiviimpi yhteistyö 
 

 Esittelijä: Alain Lamassoure (FR, PPE) 

 
 Menettely: täytäntöönpanoa koskeva mietintö (2018/2112(INI)) 

 
Pääkohdat  

 
AFCO-valiokunta päätti tarkastella pääteemaan Euroopan tulevaisuus liittyen tiiviimpää 
yhteistyötä ja erityisesti tutkia, miten perussopimusten tiiviimpää yhteistyötä koskevat 
määräykset on pantu tähän mennessä täytäntöön.  

 
Mietintöä valmistellessaan esittelijä järjesti kuulemisen ja teki tiedonhankintamatkat 



 

 

Sveitsiin ja Yhdysvaltoihin. 
 
Mietinnössään AFCO-valiokunta arvioi käsitteen tähänastista soveltamista ja ehdotti 
etenemissuunnitelmaa, jota olisi seurattava tiiviimmän yhteystyön sujuvan ja tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi tulevaisuudessa. 
Mietinnön sisältö perustui analyysiin paitsi EU:n nykyisistä tiiviimpää yhteistyötä 
koskevista tapauksista myös vastaavista osavaltioiden välisistä yhteistyöjärjestelyistä 
muissa liittovaltiomalleissa esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Sveitsissä, 
Australiassa, Saksassa ja Italiassa. 

 
AFCO-valiokunnan ehdottamalla tiiviimmän yhteistyön tehokasta täytäntöönpanoa 

koskevalla etenemissuunnitelmalla virtaviivaistetaan päätöksentekoprosessia 
 

 asettamalla kaksi peräkkäistä neuvoston puheenjohtajakautta sen toteamisen 
määräajaksi, ettei koko unioni voi saavuttaa yhteistyölle asetettuja tavoitteita 

SEU-sopimuksen 20 artiklan mukaisesti  
 suosittelemalla käyttämään SEUT-sopimuksen 333 artiklan erityistä 

yhdyskäytävälauseketta, jotta siirrytään yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksentekoon ja erityisestä lainsäätämisjärjestyksestä 
tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen heti sen jälkeen, kun neuvosto on 
hyväksynyt tiiviimmän yhteistyön aloittamisen.  

 
AFCO-valiokunta ehdotti myös komissiolle aktiivista roolia tiiviimmän yhteistyön 
hallinnossa ja suositteli parlamentille vahvempaa roolia tiiviimmässä yhteistyössä 
mahdollistamalla, että parlamentti voi ehdottaa SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaisesti 
uusia tiiviimmän yhteistyön yhteistyömuotoja (lähes lainsäädännöllinen aloiteoikeus), ja 
osallistamalla parlamenttia kaikkeen tähän menettelyyn liittyvään päätöksentekoon. 
 
Valiokunta esitti myös tällaisten tapausten osalta tiiviimpään yhteistyöhön liittyviä 
menoja ja unionin tuomioistuimen tuomiovaltaa koskevia suosituksia. Lisäksi 

mietinnössä suositeltiin tekemään joitakin mukautuksia unionin institutionaaliseen 
rakenteeseen, jotta päätöksentekomenettely voitaisiin sovittaa paremmin yhteen 

tiiviimmän yhteistyön kanssa, ja ehdotetaan määräyksiä, jotka mahdollistaisivat 
jäsenvaltioiden eroamisen ja erottamisen tiiviimmästä yhteistyöstä.  

 
Nämä keskeiset viestit hyväksyttiin täysistunnossa 12. helmikuuta 2019 mietinnöstä 

järjestetyssä äänestyksessä. 

 

5.4. Erillisvirastot 
 

 Esittelijä: Gyorgy Schöpflin (HU, PPE) 
 

 Menettely: täytäntöönpanoa koskeva mietintö (2018/2114(INI)) 
 

Pääkohdat  
 



 

 

Tässä 14. helmikuuta 2019 järjestetyssä täysistunnossa hyväksytyssä täytäntöönpanoa 
koskevassa mietinnössä tutkitaan ja arvioidaan, miten erillisvirastojen demokraattisen 
valvonnan varmistavat institutionaaliset mekanismit ja erityisesti erillisvirastoja 
koskeva vuoden 2012 yhteinen julkilausuma ja yhteinen lähestymistapa on pantu 
täytäntöön, ja ehdotetaan parannuksia, jotta voitaisiin luoda yhtenäisempi, tehokkaampi 
ja avoimempi institutionaalinen rakenne näiden virastojen toiminnan parlamentaariselle 
valvonnalle. 
 
Mietinnön laatimisen yhteydessä kaikille parlamentin valiokunnille lähetettiin 

kyselylomake ja parlamentin tutkimuspalvelu tilasi tutkimuksen aiheesta ”EU agencies, 
Common Approach and Parliamentary Scrutiny” (EU:n virastot, yhteinen lähestymistapa ja 

parlamentaarinen valvonta). Esittelijä teki tiedonhankintamatkat Wienissä toimivaan 
Euroopan unionin perusoikeusvirastoon (FRA), Budapestissa toimivaan Euroopan unionin 

lainvalvontakoulutusvirastoon (CEPOL) ja Prahassa toimivaan Euroopan GNSS-virastoon 
(GSA). 

 
Vaikka parlamentti panee merkille, että parlamentin valiokunnat valvovat aktiivisesti 

virastoja (budjettivallan käyttäjänä ja vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena, 
nimittämällä jäseniä hallintoneuvostoihin, pääjohtajan nimittämistä tai erottamista 

koskevassa menettelyssä, kun parlamenttia kuullaan työohjelmista, vuosikertomusten 
esittämisen yhteydessä ja keskusteluissa, vierailuilla, katsauksissa tai asiantuntemusta 
tarjoamalla), parlamentti pyytää arvioimaan perusteellisesti yhteisen lähestymistavan 

täytäntöönpanon. Se pyytää, että arvioinnin perusteella harkittaisiin uudelleen virastoja 
koskevan toimielinten sopimuksen laatimista ja asianmukaisen demokraattisen 

valvonnan ja vastuuvelvollisuuden varmistamista, mukaan lukien virastojen 
perustamista ja toimintaa koskevien periaatteiden pakollinen tarkistaminen viiden 

vuoden välein. Parlamentti katsoo, että sen roolia voitaisiin parantaa edelleen hallinnon 
valvontaa koskevan ulottuvuuden osalta, muun muassa järjestämällä virastojen 

toiminnasta ja hallinnosta vuotuinen keskustelu. Parlamentti katsoo myös, että 
perussopimusten mahdollisen muuttamisen yhteydessä olisi tarkasteltava virastojen 

ankkuroimista entistä tiukemmin perussopimuksiin. 
 

Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) 
uudelleensijoittamista koskevat ehdotukset herättivät AFCO-valiokunnassa ja asian 

käsittelyä johtavissa valiokunnissa (ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnassa ja talous- ja raha-asioiden valiokunnassa) huolta siitä, että 
parlamentti ei osallistu tarpeeksi uusien kotipaikkojen valintamenettelyyn , mikä 
heikentää sille tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan kuuluvia valtuuksia. 
Parlamentti antoi siksi lainsäädäntömenettelyn yhteydessä näiden virastojen kotipaikan 

uudelleensijoittamisesta lausunnon, jossa vaadittiin tarkistamaan vuoden 2012 yhteisen 
julkilausuman ja yhteisen lähestymistavan asiaankuuluvat kohdat. 

 



 

 

5.5.  Komission poliittista valvontaa koskeva parlamentin valta 
 

 Esittelijä: Mercedes Bresso (IT, S&D) 

 
 Menettely: täytäntöönpanoa koskeva mietintö (2018/2113(INI)) 

 
Pääkohdat  
 

Parlamentaarinen valvonta on demokraattisen legitimiteetin edellytys. 
Lainsäädäntöprosessiin viime aikoina tehdyt muutokset ja toimeenpanevan elimen 
suurempi rooli lainsäädäntötyössä ovat johtaneet tarpeeseen vahvistaa parlamentaarista 
valvontaa koskevia menettelyjä. Tämä ilmiö ei ole vieras unionin institutionaaliselle 
rakenteelle, sillä komissiolle siirretään säädösvaltaa delegoiduilla säädöksillä, sen 
politisoituminen on lisääntynyt ja lainsäädännön lujittamisesta on tullut yhä tärkeämpää 

lainsäädännön vaikuttavuuden parantamiseksi. Tämän mietinnön tarkoituksena oli siksi 
arvioida parlamentin roolia komission valvonnassa ja saattaa tämä valvontatehtävä 

uusien institutionaalisten kehitysten tasalle. 
AFCO-valiokunta arvioi mietinnössään komission parlamentaarisen valvonnan nykyiset 

välineet, määritteli parlamentaarisen valvonnan keskeiset haasteet ja antoi suosituksia 

nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi. 
 
Valiokunta huomautti muun muassa, että parlamentti ei hyödynnä täysimääräisesti 
kaikkia toimeenpanevan elimen valvontaa koskevia välineitä, palautti mieliin vahvan 
tukensa kärkiehdokasmenettelylle, korosti, että EU:n toimeenpaneva elin on 
monitasoinen ja voi olla erimuotoinen politiikan alasta riippuen, ja varoitti Eurooppa-
neuvostoa harjoittamasta lainsäädännöllisiä tehtäviä perussopimusten hengen vastaisesti. 
Budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausuntojen ansiosta AFCO-

valiokunta tarkasteli tarkasti myös talousarvio- ja vastuuvapausmenettelyjä 
parlamentaarisen valvonnan välineinä. 
 
AFCO-valiokunta suositti muun muassa, että välineet komission vastuuseen 
saattamiseksi yhdistettäisiin ohjaavan valvonnan välineisiin  ja että parlamentti 

uudistaisi omia työskentelytapojaan, jotta se voisi lujittaa valvontatehtäviään. Se kehotti 
komissiota ottamaan paremmin huomioon parlamentin SEUT-sopimuksen 225 nojalla 

käynnistämät lainsäädäntöaloitteet ja katsoi, että mahdollisuutta antaa parlamentille 
lainsäädäntöaloiteoikeus perussopimusten seuraavan muutoksen yhteydessä olisi 
harkittava vakavasti. Valiokunta piti tarpeellisena, että mahdollisessa perussopimusten 
tulevassa muuttamisessa tutkitaan mahdollisuus saattaa yksittäiset komission jäsenet 

vastuuseen. Lisäksi se kehotti komissiota ja neuvostoa käymään poliittista 
vuoropuhelua parlamentin ehdotuksesta asetukseksi tutkintaoikeudesta. Lopuksi ja 
kaikkein tärkeimpänä AFCO-valiokunta kehotti vahvistamaan yhteistyötä ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa toimeenpanevan elimen parlamentaarisessa valvonnassa 
kansallisten parlamenttien kanssa. 
 
Nämä keskeiset viestit hyväksyttiin yleisesti ottaen täysistunnossa 12. helmikuuta 2019 
mietinnöstä järjestetyssä äänestyksessä. 

 



 

 

5.6. Perusoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio 
 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä 

  
 Esittelijä: Barbara Spinelli (IT, GUE)  

 
 Menettely: täytäntöönpanoa koskeva mietintö (2017/2089(INI)) 

  
Pääkohdat  
 

Mietinnössä arvioitiin prosessia, jossa EU:n toimielimet panevat EU:n perusoikeuskirjan 
täytäntöön EU:n primaarioikeuden lähteenä. Siinä todettiin, että vaikka perusoikeuskirja 
määriteltiin osaksi EU:n primaarioikeutta Lissabonin sopimuksessa jo lähes 10 vuotta 
sitten, sen sisällyttämistä EU:n päätöksentekoon voitaisiin merkittävästi vahvistaa. 

  
Mietinnössä pantiin merkille EU:n perusoikeusviraston merkitys tässä prosessissa ja 

kehotettiin vahvistamaan sen roolia järjestelmällisen kuulemisprosessin avulla. Siinä 
kehotettiin komissiota ottamaan huomioon perusoikeuskirjan määräykset, kun se laatii 

vaikutustenarviointeja. Lisäksi kehotettiin tehostamaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta annetun parlamentin 

päätöslauselman (ks. jäljempänä) täytäntöönpanoa ja todettiin, että se mahdollistaisi 
EU:n, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten ja elinten kehityssuuntausten 
järjestelmällisemmän valvonnan. Mietinnössä pyydettiin EU:n toimielimiä vahvistamaan 
perusoikeuskirjan sisällyttämistä EU:n toimintapolitiikkoihin  ja erityisesti talouspolitiikan 
EU-ohjausjaksoon, EU:n aluerahoitukseen, laajentumispolitiikkaan, yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan ja kauppapolitiikkaan. Siinä kehotettiin komissiota panemaan 
täytäntöön EU:n velvollisuus liittyä perusoikeuksien suojaamiseksi tehtyyn 

eurooppalaiseen yleissopimukseen, johon liittyminen oli asetettu jäihin unionin 
tuomioistuimen kielteisen lausunnon jälkeen. Lisäksi mietinnössä korostettiin EU:n 
virastojen mahdollisuuksia tukea jäsenvaltioita niille perusoikeuskirjasta juontuvien 
velvollisuuksien noudattamisessa.  
  
Mietinnössä kehotettiin EU:n toimielimiä ja erityisesti komissiota tehostamaan niiden 

jäsenvaltioille antamaa tukea perusoikeuskirjan täytäntöönpanossa kansallisella tasolla  
sen varmistamiseksi, että perusoikeuskirjan oikeuksia ei jätetä huomiotta tai tulkita 

väärin, ja tehostamaan tähän liittyvää yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä. Lopuksi mietinnössä korostettiin, että EU:n toimielinten, elinten, 

toimistojen ja virastojen perusoikeuskirjan yhtenäisempi tulkinta on tarpeen, jotta sen 

soveltamista voidaan tehostaa.  

 

Perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät lausunnot  
 

Perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevien mietintöjensä lisäksi AFCO-valiokunta 

hyväksyi useita tähän aiheeseen liittyviä lausuntoja: 
 

Perusoikeudet  
 



 

 

AFCO-valiokunta antoi lausuntonsa keskusteluun perusoikeuksien tilanteesta Euroopan 
unionissa vuosina 2013–2014 (valmistelija: Ramón Jáuregui Atondo (ES, S&D)). Valiokunta 
korosti lausunnossa tarvetta edistää EU:n liittymistä Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan,  
varmistaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen EU:n arvojen edistäminen ja taata 
ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen sisäisten ja ulkoisten osatekijöiden 
yhteneväisyys myös kansainvälisissä sopimuksissa. Valiokunta pani merkille SEUT-
sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseen liittyvät institutionaaliset vaikeudet, sillä 
sen soveltaminen edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa, ja kehotti siksi jäsenvaltioita ja 
EU:n toimielimiä ottamaan käyttöön lisämekanismin perusoikeuksien sekä 

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi 
laajentamalla EU:n perusoikeusviraston toimivaltaa, julkaisemalla tietoja 

perusoikeusrikkomuksista ja mahdollistamalla komission käynnistämät SEU-sopimuksen 
2 artiklan rikkomusmenettelyt perusoikeusviraston havaintojen pohjalta. 

 
Valiokunta kannatti toimien lisäämistä asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 

koskevan asetuksen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen tarkistamiseksi  ja 
puuttumiseksi kasvavaan ongelmaan, joka koskee EU:n kansalaisten äänioikeuden 

menettämistä kansallisissa vaaleissa sen seurauksena, että he ovat käyttäneet oikeuttaan 
liikkua vapaasti.  

  
Oikeusvaltiomekanismi  
 

AFCO-valiokunta antoi lausunnollaan (valmistelija: György Schöpflin (HU, PPE)) 
panoksensa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan valiokunta-

aloitteiseen lainsäädäntömietintöön demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia 
koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta. Parlamentti on kehottanut kesäkuusta 2015 

alkaen neuvostoa ehdottamaan tällaista järjestelmää, jonka tavoitteena olisi varmistaa 
EU:n perusoikeuskirjan ja perussopimusten noudattaminen . Parlamentti käsitteli 

täysistunnossa 25. lokakuuta 2016 hyväksymässään mietinnössä komissiolle tästä asiasta 
annettuja konkreettisia suosituksia, kuten ehdotusta toimielinten sopimukseksi näiden 

suositusten toteuttamiseksi. Parlamentti ehdotti erityisesti, että mekanismin olisi 
sisällettävä olemassa olevat mekanismit ja täydennettävä niitä ja että sen olisi oltava 

todisteisiin perustuva ja objektiivinen. Parlamentti ehdotti, että mekanismia tukisi laaja 
asiantuntijapaneeli, se olisi kohdistettu jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille ja siihen 

sisältyisi sekä korjaavia että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. AFCO-valiokunta käsitteli 
erityisesti sen oikeudellista muotoa koskevia suosituksia (toimielinten sopimus), EU:n 
laajuisen parlamenttien välisen keskustelun järjestämistä demokratiasta, 
oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista ja päätöslauselman hyväksymistä. 
 

Unkarin tilanne 
 

AFCO-valiokunta hyväksyi vuonna 2017 lausunnon Unkarin tilanteesta (valmistelija: 
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ES, ALDE)). 

  
Valiokunta muistutti siitä, että kaikki jäsenvaltiot jakavat SEU-sopimuksen 2 artiklaan 

kirjatut arvot ja jäsenvaltioiden on vaalittava niitä ja että näitä arvoja suojellaan SEU-
sopimuksen 7 artiklan mukaisella menettelyllä. Se katsoi myös, että Unkarin nykyinen 



 

 

tilanne merkitsee selkeää vaaraa siitä, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja 
arvoja loukataan vakavasti, mikä antaa aihetta käynnistää sopimuksen 7 artiklan 
1 kohdan mukainen menettely. 
 
Unionin talousarvion suojaaminen silloin, kun on havaittu oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyviä yleisiä puutteita 
 
AFCO-valiokunta antoi 21. marraskuuta 2018 budjettivaliokunnalle ja talousarvion 
valvontavaliokunnalle lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 

(valmistelija: Helmut Scholz (DE, GUE)).  
 

Lausunnossa ehdotetaan, että asetuksen nojalla toteutettavien toimenpiteiden olisi 
tultava voimaan vasta sen jälkeen, kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet siirron, 

jolla budjettivaraukseen siirretään hyväksyttyjen toimenpiteiden arvoa vastaava määrä. 
Jotta varmistettaisiin sellaisten päätösten nopea hyväksyminen, joita vaaditaan unionin 

taloudellisten etujen suojaamiseksi, siirrot olisi katsottava hyväksytyiksi, elleivät 
parlamentti ja neuvosto, joista jälkimmäinen päättää asiasta määräenemmistöllä, 

muuta tai hylkää niitä tietyn ajan kuluessa. Tällaiset toimenpiteet eivät saa vaikuttaa 
jäsenvaltioiden velvollisuuteen toteuttaa sellaiseen ohjelmaan tai rahastoon liittyviä 
toimia, jota toimenpide koskee, eivätkä erityisesti velvollisuuteen suorittaa maksuja 

lopullisille vastaanottajille tai edunsaajille. Komission on seurattava aktiivisesti, 
kunnioitetaanko lopullisten varojen saajien tai edunsaajien oikeutettuja etuja. Jos 

komissio saa näyttöä siitä, että jäsenvaltio ei noudata velvollisuuttaan turvata lopullisten 
varojen saajien tai edunsaajien maksut ja oikeutetut edut, se toteuttaa kaikki 

asianmukaiset toimenpiteet avustaakseen varojen saajia tai edunsaajia näiden saatavien 
perimisessä.  

 
Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 

 
AFCO-valiokunta antoi 21. marraskuuta 2018 lausunnon kansalaisvapauksien sekä oikeus - 

ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027 

(valmistelija: Josep-Maria Terricabras (ES, Verts/ALE)), (2018/0207(COD)). Tällä uudella 
ohjelmalla korvataan ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelma ja perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma, joiden pääkohdat uudessa ohjelmassa on tarkoitus yhdistää.  
 
Ehdotuksessa alun perin lueteltujen ohjelmalohkojen lisäksi lausunnossa otetaan 

käyttöön unionin arvoja koskeva lohko, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella 
perusoikeuksia ja arvoja, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta alueellisella, kansallisella 

ja ylikansallisella tasolla. 
 
 



 

 

 

 
 

 

6. Unionista eroamisen 
seuraukset toimielinten 

kannalta 
 
 
 

 
 

 

 

Brexit 
 
1. Euroopan parlamentin rooli – keskitetty menettely 
 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta on koko Euroopan parlamenttiin vaikuttava 
yleinen ja monialainen asia. Näin ollen koko parlamentti on osallistunut alusta lähtien eroon 

liittyvien sisäisten menettelyjen organisointiin ja niiden seurausten määrittelemiseen, jotka 
erosta aiheutuvat EU:lle ja parlamentin kunkin valiokunnan toimivaltaan kuuluville 
politiikoille. Parlamentti vastasi sille perussopimuksissa annetun aseman mukaisiin 
vaatimuksiin mahdollisimman täysimääräisesti ja nopeasti. Parlamentti mobilisoi tehokkaasti 
poliittiset ja hallinnolliset resurssinsa, jotta se voisi vastata haasteeseen ja olla nopeasti 
reagoiva, vastuullinen ja rakentava toimija neuvotteluissa ja koko menettelyssä. 
 
Vaikka parlamentti ei osallistu virallisesti jäsenvaltion eroneuvotteluihin, sen toimivaltaan 
kuuluu SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla EU:n ja eroavan jäsenvaltion välillä tehdyn 
erosopimuksen hyväksyminen. Parlamentti on myös EU:n toimielin, jolla on yleinen 
poliittiseen valvontaan liittyvä toimivalta perussopimuksessa määrättyjen edellytysten 
mukaisesti. Näistä syistä parlamentti on seurannut hyvin tiiviisti ja toiminut aktiivisessa 
roolissa kaikissa Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamiseen liittyvissä vaiheissa. 
 
Parlamentti aloitti asian käsittelyn heti sen jälkeen, kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa  

23. kesäkuuta 2016 järjestetyssä kansanäänestyksessä 51,9 prosentin enemmistö oli 
äänestänyt Euroopan unionista eroamisen puolesta.  

 
Ylimääräinen puheenjohtajakokous järjestettiin heti kansanäänestyksen jälkeen 

24. kesäkuuta 2016, jotta voitiin valmistella kansanäänestystä seurannut parlamentin 
puhemiehen ja muiden toimielinten puheenjohtajien kokous ja myös pohtia parlamentin 
seuraavia toimia tässä prosessissa. 
 
Parlamentti hyväksyi 28. kesäkuuta 2016 järjestetyssä ylimääräisessä istunnossa, jossa 
keskusteltiin kansanäänestyksen lopputuloksesta, päätöslauselman Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tehtävästä päätöksestä erota EU:sta 
(P8_TA(2016)0294) äänin 395 puolesta, 200 vastaan ja 71 tyhjää. Päätöslauselmassa 
muistutettiin parlamentille perussopimusten nojalla kuuluvasta toimivallasta ja vaadittiin 



 

 

sitä osallistumaan eroprosessin kaikkiin vaiheisiin. Parlamentti on osallistunut omasta 

aloitteestaan ja muiden toimielinten aloitteesta tehokkaasti prosessiin alusta alkaen, ja 
parlamenttia on kuultu brexitin kaikista institutionaalisista ja poliittista seurauksista, ja se on 

keskustellut niistä ja arvioinut niitä. 
 

Asiaan liittyvien monimutkaisten poliittisten, horisontaalisten, oikeudellisten ja 
toimintapoliittisten kysymysten vuoksi parlamentin työn koordinointi keskitettiin 

puheenjohtajakokouksen tasolle, sillä se on Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamista 
koskevaa parlamentin seurantaa johtava elin. Puheenjohtajakokous määritteli prosessia 

varten vaiheittaisen lähestymistavan: Eurooppa-neuvoston suuntaviivojen määrittelemiseen 
asti kestänyt ensimmäinen vaihe, jolloin toiminta säilytettiin puheenjohtajakokouksen 

tasolla ja Guy Verhofstadt (BE, ALDE) toimi Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista 
koskevien neuvottelujen koordinaattorina sen jälkeen, kun hänet oli nimitetty 

puheenjohtajakokouksessa 8. syyskuuta 2016; neuvottelujen toinen vaihe, jolloin Guy 
Verhofstadt koordinoi toimintaa AFCO-valiokunnan puheenjohtajan Danuta Hübnerin (PL, 
PPE) kanssa; ja AFCO-valiokunnan ja muiden valiokuntien ohjaama kolmas vaihe, joka liittyy 
hyväksymismenettelyyn.  
 
Puheenjohtajakokous perusti tässä yhteydessä ja tämän saman tavoitteen saavuttamiseksi, 
jonka mukaan parlamentti osallistuu jäsennellysti eroprosessiin, brexit-ohjausryhmän 

(virallisesti tämä tapahtui 6. huhtikuuta 2017 pidetyssä puheenjohtajakokouksessa, mutta 
epävirallisesti ohjausryhmä perustettiin jo 28. kesäkuuta 2016 hyväksytyn parlamentin 

päätöslauselman jälkeen).  
 

Brexit-ohjausryhmän tehtäväksi annettiin Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamista 
koskevien parlamentin käsittelyjen, näkemysten ja päätöslauselmien koordinointi ja 

valmistelu puheenjohtajakokouksen johdolla. Brexit-ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtaja 
ja koordinaattori Guy Verhofstadt, Elmar Brok (DE, PPE), Roberto Gualtieri (IT, S&D), Philippe 

Lamberts (BE, Verts/ALE), Gabriele Zimmer (DE, GUE/NGL) ja Danuta Hübner AFCO-
valiokunnan puheenjohtajana. 

 
Parlamentti oli koko ajan mukana neuvotteluihin liittyvissä menetelmissä ja rakenteissa 
viestintäkanavien välityksellä tai aktiivisesti osallistumalla. EU:n 27 jäsenvaltion valtion- tai 
hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 15. joulukuuta 2016 annetun lausunnon 
mukaisesti ”parlamentin jäsenet” kutsuttiin Eurooppa-neuvoston valmisteleviin kokouksiin. 
Tämä tarkoitti, että parlamentti osallistui aktiivisesti myös sherpojen kokouksiin ja yleisten 
asioiden neuvostoon. Puheenjohtajakokouksessa 4. huhtikuuta 2017 tehdyllä päätöksellä 
parlamentin puhemies nimitti kolme parlamentin jäsentä edustamaan parlamenttia 
sherpojen kokouksissa, joissa valmisteltiin Yhdistyneen kuningaskunnan eroa käsitteleviä 

Eurooppa-neuvoston kokouksia. Jäsenet olivat Elmar Brok, Roberto Gualtieri ja Guy 
Verhofstadt. Samassa kokouksessa Guy Verhofstadtin tehtäväksi annettiin osallistua 

asiaankuuluviin yleisten asioiden neuvoston kokouksiin ja poliittista tilannetta arvioiviin 
kokouksiin. Parlamentin puhemiestä pyydettiin pitämään puheenvuoro Eurooppa-neuvoston 

kokousten aluksi. Lisäksi unionin pääneuvottelija Michel Barnier on tiedottanut parlamentille 
tarkasti ja säännöllisesti kaikista tapahtumista ja pitänyt parlamentille tiedotustilaisuuksia ja 

raportointikokouksia ennen jokaista neuvottelukierrosta ja jokaisen neuvottelukierroksen 
jälkeen sekä prosessiin liittyneiden merkittävien tapahtumien tai toimien, kuten brexitiin 



 

 

liittyneiden Eurooppa-neuvoston kokousten, yhteydessä. Michel Barnier on osallistunut 

useisiin puheenjohtajakokouksiin ja valiokuntien puheenjohtajakokouksiin keskustellakseen 
neuvottelujen tilanteesta poliittisten ryhmien johtajien ja valiokuntien puheenjohtajien 

kanssa.  
 

Brexit-ohjausryhmä on tavannut yli 70 kertaa ja edistänyt tehokkaasti parlamentin 
järjestelmällistä osallistumista ja sitä, että parlamentti on ollut aina menettelyn 

eturintamassa antamalla oikea-aikaisia ja perustellut kannat sisältäviä päätöslauselmia ja 
lausuntoja kaikista neuvotteluista ja merkittävistä tapahtumista sen jälkeen, kun ilmoitus 

eroaikomuksesta annettiin.  
 

Sen lisäksi, että parlamentin brexit-ohjausryhmä piti huomattavan määrän kokouksia ja 
puheenjohtajakokous järjesti keskusteluja, brexitistä keskusteltiin parlamentin 

täysistunnoissa. Parlamentin päätöslauselmat sovitettiin aina laajasti muiden toimielinten 
kantoihin kaikissa brexitiin liittyvissä asioissa. Brexit-ohjausryhmä on myös antanut useita 
lausuntoja eri asioista ratkaisevan tärkeillä hetkillä, kun neuvottelut ovat edistyneet tai 
pysähtyneet. Lisäksi parlamentti on ollut yhä tiiviisti yhteydessä Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitukseen ja viranomaisiin ja erityisesti sisäasiainministeriöön 
kansalaisten oikeuksiin liittyvien kysymysten tiimoilta. 
 

2. AFCO-valiokunnan rooli – valmisteleva työ 
 

Edellä mainittujen puheenjohtajakokouksen organisatoristen päätösten lisäksi AFCO-
valiokunta on parlamentin työjärjestyksen mukaan toimivaltainen valiokunta SEU-

sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetun hyväksynnän antamista varten. Työjärjestyksen 
88 artiklassa4 todetaan, että ”jos jäsenvaltio päättää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

50 artiklan mukaisesti erota unionista, asia lähetetään asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi”. Työjärjestyksen liitteessä V olevan pysyvien valiokuntien toimivaltaa 

koskevan XVIII osan mukaan AFCO-valiokunta on vastuussa unionista eroamisen seurauksista 
toimielinten kannalta, minkä vuoksi se on vastuussa hyväksymismenettelystä neuvottelujen 

päätökseen saattamisen jälkeen.  
 
Näin ollen AFCO-valiokunnalla olisi oltava monialainen rooli, tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta muiden valiokuntien erityiseen toimivaltaan alakohtaisissa kysymyksissä. 
AFCO-valiokunta vastaa suosituksen antamisesta EU:n ja eroavan jäsenvaltion 
neuvotteleman erosopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tällainen suositus olisi 
annettava päätöslauselman muodossa. Suositus sisältää johdanto-osan viitteitä mutta ei 
johdanto-osan kappaleita. Suositukseen voidaan liittää lyhyet perustelut, mutta niistä ei 
äänestetä. Vain tarkistuksia, joiden tarkoituksena on esittelijän ehdottaman suosituksen 

peruuttaminen, voidaan ottaa käsiteltäväksi. Asiaankuuluvasta menettelystä määrätään 
työjärjestyksen 105 artiklassa5. 

 
Parlamentin olisi tehtävä hyväksymisestä päätös, jossa otetaan huomioon AFCO-valiokunnan 

suositus. Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan6 nojalla parlamentti tekee päätöksen 

                                                 
4 Työjärjestyksen entinen 82 artikla. 
5 Työjärjestyksen entinen 99 artikla. 
6 Työjärjestyksen entinen 99 artikla. 



 

 

yhdessä hyväksyntää koskevassa äänestyksessä riippumatta siitä, suositteleeko asiasta 

vastaava valiokunta säädöksen hyväksymistä vai hylkäämistä. Tarkistuksia ei voida jättää 
käsiteltäväksi. Työjärjestyksen 88 artiklan7 mukaisesti parlamentti tekee päätöksen 

annettujen äänten enemmistöllä.  
 

AFCO-valiokunta toteutti kattavia valmisteluja keräämällä todisteita, neuvoja ja 
asiantuntemusta erilaisilta julkisilta tai yksityisiltä sektoreilta ja sidosryhmiltä Euroopan 

mantereella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se järjesti muiden parlamentin valiokuntien 
tavoin keskusteluja ja kuulemisia Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen 

seurauksista niiden toimivaltaan kuuluvilla politiikan aloilla puheenjohtajakokouksen 
antamien suuntaviivojen mukaisesti. 

 
AFCO-valiokunta on keskustellut 3. syyskuuta 2015 jälkeen brexitistä yli 

40 valiokuntakokouksessa, mukaan lukien keskustelut EU:n pääneuvottelijan, brexit-
ohjausryhmän koordinaattorin ja muiden institutionaalisten sidosryhmien kanssa. Se on 
järjestänyt kuulemisia, työpajoja ja tutkimusten tai katsausten esittelytilaisuuksia eri 
aiheista, jotka vaihtelevat Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välisen perustuslaillisen 
suhteen ja Eurooppa-neuvoston 18.–19. helmikuuta 2016 sopiman sopimuksen 
uudelleenneuvottelemisesta aina Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaan perustuslailliseen 
suhteeseen Euroopan unionin kanssa, kansalaisten oikeuksiin ja brexitistä Irlannin rajalle 

aiheutuviin seurauksiin. 
 

AFCO-valiokunta osallistui muiden valiokuntien järjestämiin kuulemisiin, joissa  käsiteltiin 
eroon liittyviä tai EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisiä tulevia suhteita koskevia 

kysymyksiä, tai oli suoraan osallisena tällaisissa kuulemisissa. Näiden lisäksi eroon liittyvistä 
kysymyksistä ja erityisesti prosessin tilanteesta keskusteltiin käytännössä kaikissa 

valiokunnan kokouksissa sen jälkeen, kun ilmoitus eroaikomuksesta annettiin.  
 

AFCO-valiokunta perusti sisäisen työryhmän syyskuussa 2016. Sen tarkoituksena oli 
valmistella ja koordinoida valiokunnan toimia, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan 

unionista eroamista koskevaan menettelyyn SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla annetun 
ilmoituksen jälkeen.  
 
Lisäksi AFCO-valiokunnan puheenjohtaja ja brexit-ohjausryhmän jäsen Danuta Hübner 
osallistui aktiivisesti päättäväisiin toimiin todisteiden ja tietojen keräämiseksi järjestämällä 
noin 500 kahdenvälistä kokousta julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa eroon liittyvistä 
kysymyksistä ja eron vaikutuksista EU:hun ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sekä osallistui 
huomattavan moneen brexitiin liittyneeseen ulkoiseen tapahtumaan. Hän osallistui brexit-
ohjausryhmän jäsenenä ryhmän noin 70 kokoukseen ja raportoi jatkuvasti ohjausryhmän 

kaikkien kokousten ja kahdenvälisten kokousten tuloksista AFCO-valiokunnan jäsenille 
valiokunnan kokouksissa.  

 
Kaikki AFCO-valiokunnan toimet ovat tuottaneet runsaasti arvokasta ja aiheeseen liittyvää 

tietoa eroamisesta ja sen jälkeisistä seurauksista erityisesti unionin toiminnalle ja eron 
vaikutuksista kansalaisiin, yrityksiin, instituutioihin ja yhteisöihin.  

 
                                                 
7 Työjärjestyksen entinen 82 artikla. 



 

 

AFCO-valiokunta laati varhaisessa vaiheessa Yhdistyneen kuningaskunnan erosta johtuvien 

tärkeimpien perustuslaillisten ja institutionaalisten kysymysten määrittelemiseksi asiakirjan, 
joka sisälsi useita ehdotettuja ja alustavia kysymyksiä näistä asioista. Yksi tärkeimmistä 

AFCO-valiokunnan toimivallan puitteissa määritellyistä asioista oli Euroopan parlamentin 
kokoonpanosta tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen tarkistaminen8. 

 
Euroopan parlamentin kokoonpanosta 28. kesäkuuta 2013 annetussa Eurooppa-neuvoston 

päätöksessä 2013/312/EU (jonka parlamentti hyväksyi) osoitetaan Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle parlamentissa 73 paikkaa.  

 
Tämän vain vaalikaudella 2014–2019 sovelletun päätöksen 4 artiklan mukaan parlamentin oli 

esiteltävä ennen vuoden 2016 loppua ehdotus sellaisen järjestelmän määritelmästä, ”– – 
joka mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että ennen uusia Euroopan parlamentin vaaleja 

paikat jaetaan jäsenvaltioiden kesken – – objektiivisesti, tasapuolisesti, kestävästi ja 
avoimesti – –”. 
 
Yhdistyneen kuningaskunnan ero vaikutti suoraan parlamentin paikkojen jakamiseen ja 
kokoonpanoon. Parlamentti ehdotti siksi parlamentin kokoonpanosta 7. helmikuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa parlamentin paikkojen uudelleenjaon soveltamista vuoden 
2019 EU-vaaleista alkaen, ja Eurooppa-neuvoston päätös 2013/312/EU tarkistettiin ja 

korvattiin parlamentin kokoonpanosta 28. kesäkuuta 2018 annetulla Eurooppa-neuvoston 
päätöksellä (EU) 2018/937. Se sisälsi erityisiä säännöksiä, joita sovelletaan ”siinä 

tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta on yhä unionin jäsenvaltio vaalikauden 2019–
2024 alkaessa”, tai jos ero unionista on oikeudellisesti pätevä ennen kyseisen vaalikauden 

alkamista. 
 

3. Eromenettely keskeytetty 
 

Eroamiseen liittyneet tapahtumat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat käytännössä 
keskeyttäneet menettelyn etenemisen. Neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2018, 
mutta kaikista ponnisteluista ja EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen antamista 
erosopimuksen täytäntöönpanoa ja tulevien suhteiden neuvottelemista koskevasta takeista 
ja vakuutuksista huolimatta maan parlamentin alahuone hylkäsi erosopimusluonnoksen 
kolmessa peräkkäisessä ”merkityksellisessä” äänestyksessä. Näistä äänestyksistä 
ensimmäinen järjestettiin 15. tammikuuta 2019 (432 ääntä vastaan ja 202 puolesta), toinen 
12. maaliskuuta 2019 (391 ääntä vastaan ja 242 puolesta) ja kolmas 29. maaliskuuta 2019 
(344 ääntä vastaan ja 286 puolesta). 
 
Olosuhteet huomioon ottaen Eurooppa-neuvosto (50 artikla) hyväksyi 21. maaliskuuta 2019 

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin lisäaikapyynnön SEU-sopimuksen 50 artiklan 
3 kohdan nojalla. Tämän seurauksena brexitiä lykättiin 22. toukokuuta 2019 asti sillä ehdolla, 

että parlamentin alahuone hyväksyy erosopimuksen 29. maaliskuuta tai viimeistään 

                                                 
8 Eurooppa-neuvosto tekee yksimielisesti Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen hyväksynnän saatuaan 

päätöksen (SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohta). Puheenjohtajakokous lykkäsi päätöstään luvan myöntämisestä 

AFCO-valiokunnan pyytämän valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimista varten, kunnes Yhdistynyt 

kuningaskunta oli käynnistänyt 50 artiklan mukaisen menettelyn, mutta puheenjohtajakokous salli kuitenkin, että 

AFCO-valiokunta sai aloittaa tarvittavat valmistelut. Parlamentin puhemies ilmoitti tästä asiasta Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajalle kirjeessä 14. joulukuuta 2016.  



 

 

12. huhtikuuta 2019. Kun erosopimusta ei hyväksytty 29. maaliskuuta 2019, Yhdistynyt 

kuningaskunta toimitti 5. huhtikuuta 2019 toisen lisäaikapyynnön, jonka Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi 10. huhtikuuta 2019. Tämän toisen lisäajan on määrä kestää niin pitkään kuin on 

tarpeen erosopimuksen ratifioimiseksi mutta kuitenkin enintään 31. lokakuuta 2019 asti, sillä 
edellytyksellä, että Yhdistyneen kuningaskunnan on osallis tuttava Euroopan parlamentin 

vaaleihin 23.–26. toukokuuta 2019, mikäli se ei ole ratifioinut erosopimusta 22. toukokuuta 
2019 mennessä. 

 
Tästä syystä ja vaikka luonnos neuvoston päätökseksi  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 

yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä oli annettu parlamentin 

käsiteltäväksi ja siitä oli ilmoitettu täysistunnossa 31. tammikuuta 2019, 
hyväksymismenettelyä ei saatettu päätökseen, koska erosopimuksen hyväksymistä ei ollut 

varmistettu Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa. 
 
 

 

 

 
7. Suhteet muihin 

toimielimiin 
 
 

 
 
 

 

 

7.1. Parempi lainsäädäntö  
 
– Paremmasta lainsäädännöstä tehty toimielinten sopimus  
 

 Esittelijä: Danuta Maria Hübner (PL, PPE) 

 
 Menettely: toimielinten välinen sopimus (2016/2005(ACI))  

 
– Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano 
 

 Esittelijät: Richard Corbett (UK, AFCO, S&D) ja Pavel Svoboda (CZ, JURI, PPE) 

 
 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö, valiokuntien yhteiskokousmenettely 

oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa (2016/2018(INI))  
 

Pääkohdat  
 

Komissio ehdotti 19. toukokuuta 2015 osana parempaa sääntelyä koskevaa pakettiaan 



 

 

uutta toimielinten sopimusta paremmasta lainsäädännöstä. Usean komission, parlamentin 
ja neuvoston välisen neuvottelukierroksen jälkeen sopimukseen päästiin 8. joulukuuta 
2015. Parlamentin puheenjohtajakokous hyväksyi sopimuksen 16. joulukuuta 2015. AFCO-
valiokunta tutki toimielinten sopimuksen parlamentin työjärjestyksen mukaisesti ja 
suositteli täysistunnolle sopimuksen hyväksymistä. Parlamentti päätti hyväksyä 
sopimuksen 9. maaliskuuta 2016.  
 
Parlamentti suhtautui sopimukseen myönteisesti ja piti sitä hyvänä perustana uuden ja 
avoimemman suhteen luomiseksi ja kehittämiseksi kolmen toimielimen välille, jotta 

unionin lainsäädäntöä voitaisiin parantaa EU:n kansalaisten edun mukaisesti. Parlamentin 
päätöksessä otettiin myös esille erinäisiä kysymyksiä, jotka edellyttävät poliittisen ja/tai 

teknisen tason jatkotoimia.  
 

Näiden kysymysten arvioimista jatkettiin oikeudellisten asioiden valiokunnan ja AFCO-
valiokunnan yhteisessä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä uuden toimielinten 

sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta. Valiokunnat perustivat mietinnön laatimista 
varten työryhmän, joka tarkasteli tarkemmin uuden sopimuksen täytäntöönpanoa. Ne 

laativat työryhmän tekemän työn pohjalta toimielinten sopimuksen täytäntöönpanosta ja 
tulkinnasta mietinnön, jonka parlamentti hyväksyi täysistunnossa 30. toukokuuta 2018. 

 
Mietinnössä tarkasteltiin ohjelmasuunnittelua koskevien määräysten täytäntöönpanoa, 
paremman lainsäädännön välineitä, lainsäädäntövälineitä, delegoituja säädöksiä ja 

täytäntöönpanosäädöksiä, lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja koordinointia, unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista, yksinkertaistamista ja toimielinten 

sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa. Mietinnössä suhtauduttiin yleisesti ottaen 
myönteisesti saavutettuun edistykseen (esim. vuotuista toimielinten välistä 

ohjelmasuunnittelua koskevien yhteisten julkilausumien hyväksyminen, delegoituja 
säädöksiä koskevan yhteisen rekisterin perustaminen, pääsy komission 

asiantuntijakokouksiin delegoituja säädöksiä valmisteltaessa) ja uuden toimielinten 
sopimuksen soveltamisesta ensimmäisen puolentoista vuoden aikana saatuihin 

kokemuksiin. Mietinnössä kannustettiin toteuttamaan lisätoimia sopimuksen 
panemiseksi täytäntöön täysimääräisesti erityisesti siltä osin, mikä koskee toimielinten 

välisiä neuvotteluja ei-sitovista perusteista, jotka koskevat SEUT-sopimuksen 290 ja 
291 artiklan soveltamista (delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset), kaikkien 

sellaisten perussäädösten pikaista mukauttamista, joissa vielä viitataan valvonnan 
käsittävään sääntelymenettelyyn, käytännön järjestelyjä, jotka koskevat kansainvälisistä 
sopimuksista käytäviin neuvotteluihin ja sopimusten tekemiseen liittyvää yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa, ja erityisen yhteisen tietokannan perustamista lainsäädäntöasioiden 
käsittelytilanteen seurantaa varten. 

 
Valiokunta antoi myös lausunnon komission ehdotuksesta sellaisten yleisten sääntöjen ja 

periaatteiden muuttamisesta, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (valmistelija: Pascal Durand (FR, Verts/ALE)). Siinä se 

kehotti lisäämään jäsenvaltioiden äänestysten avoimuutta pysyvissä valiokunnissa ja 
muutoksenhakukomiteassa, mutta lausunnossa ei noudatettu komission ehdotusta olla 

ottamatta huomioon jäsenvaltioiden muutoksenhakukomiteassa sellaisten jäsenten 
ääniä, jotka pidättyvät äänestämästä.  



 

 

7.2. Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus lainsäädäntökäsittelyn 
avoimuudesta neuvoston valmisteluelimissä 
 

 Esittelijät: Jo Leinen (DE, S&D) ja Yana Toom (EE, ALDE) 
 

 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö, valiokuntien yhteiskokousmenettely 
vetoomusvaliokunnan kanssa (2018/2096(INI)) 

 
Pääkohdat  

 
Maaliskuussa 2017 Euroopan oikeusasiamies käynnisti strategisen tutkimuksen 
lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta neuvoston valmisteluelimissä ja katsoi siinä, että 

neuvoston nykyisissä käytännöissä on kyse hallinnollisesta epäkohdasta. Hän esitti 
9. helmikuuta 2018 neuvostolle kolme erityistä suositusta ja useita ehdotuksia siitä, miten 
lainsäädäntömenettelyn avoimuutta voitaisiin parantaa. Neuvosto ei vastannut 
lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Oikeusasiamies lähetti 16. toukokuuta 
2018 parlamentille erityiskertomuksen, jossa se pyysi sen apua tässä asiassa. 
 
Puheenjohtajakokous valtuutti AFCO-valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan laatimaan 

valiokunta-aloitteisen mietinnön oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta strategisen 
tutkimuksen lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta neuvoston valmisteluelimissä.  
 
AFCO-valiokunta oli mietinnössään yhtä mieltä oikeusasiamiehen kanssa siitä, että 
kansalaisten olisi kyettävä ymmärtämään ja seuraamaan tiiviisti lainsäädännön 
etenemistä ja osallistumaan siihen, ja vaati lainsäädäntömenettelyltä suurta avoimuutta. 
Se piti myös valitettavana, että neuvoston valmisteluelinten kokoukset ovat luonteeltaan 

suljettuja, sekä neuvoston toimien epäkohtaa siinä, että se ei julkaise ennakoivasti 
useimpia lainsäädäntöasiakirjoihin liittyviä asiakirjoja. Se katsoi myös, että neuvoston 

käytäntö merkitä sen valmisteluelimissä jaetut, lainsäädäntöasioihin liittyvät asiakirjat 
järjestelmällisesti LIMITE-jakelumerkinnällä on vastoin unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytäntöä. Tämä tiedonpuute heikentää kansallisten parlamenttien kykyä valvoa 
neuvostossa kokoontuvien kansallisten hallitusten toimia ja on demokratian 
periaatteiden vastainen. AFCO-valiokunta pitää julkista äänestämistä yhtenä 
demokraattisen päätöksenteon kulmakivistä. Se kehotti neuvostoa hyödyntämään 

määräenemmistöäänestysten mahdollisuutta ja pidättäytymään niin pitkälle kuin 
mahdollista käytännöstä tehdä päätöksiä yksimielisesti ja ilman muodollista ja julkista 
äänestystä. Lisäksi se hyväksyi kaikilta osin oikeusasiamiehen suositukset neuvostolle. 
 

AFCO-valiokunnan ehdotukset hyväksyttiin pitkälti 17. tammikuuta 2019 järjestetyssä 

täysistunnossa. 
 



 

 

7.3. Komission jäsenten kuulemista koskevat menettelyt ja käytännöt – 
vuoden 2014 prosessista saadut kokemukset 
 

 Esittelijä: Richard Corbett (UK, S&D) 
 

 Menettely: valiokunta-aloitteinen mietintö (2015/2040(INI)) 
 

Pääkohdat  
 

Kuten aiempienkin vaalien jälkeen, parlamentti arvioi yksittäisten komission jäsenten 
kuulemisissa käytetyt menettelyt ja menetelmät  ja analysoi säännöt, tekniset järjestelyt, 
kyselylomakkeet, kuulemisten rakenteen, 27 ensimmäisen ja kahden myöhemmin 

järjestetyn kuulemisen tulokset, parlamentin äänestyksen tuloksen ja tiedotusvälineiden 
kiinnostuksen. Syyskuun 8. päivänä 2015 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 
ehdotti, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi asetettava määräaika, johon mennessä 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi esitettävä ehdokkaansa, ja että kunkin jäsenvaltion olisi 
asetettava komission puheenjohtajaehdokkaaksi valitun henkilön harkittavaksi 
yhdenvertaisesti vähintään kaksi ehdokasta, miespuolinen ja naispuolinen ehdokas. 
Parlamentti korosti myös taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen sisällöllisen 

analyysin merkitystä, mukaan lukien perhesidonnaisuudet, ja esitti joitakin ehdotuksia, 
joilla parannettaisiin kuulemisten järjestämistä, kirjallisia kysymyksiä, vastausten 
valvomista, kuulemisten jälkeen pidettävien koordinaattoreiden arviointikokouksen 
periaatteita ja tietojen saataville asettamista kuulemisten yhteydessä. Parlamentin 
työjärjestykseen tehtiin muutoksia mietinnön antamisen jälkeen. 
  

7.4.  Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn 
puitesopimuksen tarkistaminen 
 

 Esittelijä: Esteban González Pons (ES, PPE) 
 

 Menettely: parlamentin työjärjestyksen 148 artiklan9 nojalla tehty toimielinten 
sopimus (2017/2233(ACI)) 

 

Pääkohdat  
 

Komissio esitteli parlamentin puhemiehelle 23. marraskuuta 2016 lähetetyssä kirjeessä 
ehdotuksen kyseisten toimielinten välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 
tarkistamisesta komission vuoden 2017 työohjelman esittelyn yhteydessä tehdyn 
ilmoituksen johdosta. Ehdotuksen tavoitteena oli muuttaa ehtoja, joiden mukaan 
komission jäsenet voivat asettua ehdolle EU-vaaleissa myös Euroopan tason poliittisten 
puolueiden kärkiehdokkaina. 

 
Komissio vahvisti puheenjohtajakokouksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen 

komission puheenjohtajan parlamentin puhemiehelle 2. lokakuuta 2017 lähettämässä 

                                                 
9 Työjärjestyksen entinen 140 artikla. 



 

 

kirjeessä, että komissio hyväksyi muutokset, joista oli sovittu yhteisesti. 
 
AFCO-valiokunta nimesi 21. marraskuuta 2017 Esteban González Ponsin (ES, PPE) 
toimielinten välisen sopimuksen muuttamisen esittelijäksi, ja hyväksyi 
23. tammikuuta 2018 mietinnön Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä 
suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta (2017/2233(ACI)) äänin 17 puolesta, 
6 vastaan, ei tyhjiä. 
 
Lopuksi täysistunto hyväksyi 7. helmikuuta 2018 valiokunnan päätöksen Euroopan 

parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta 
(2017/2233(ACI)) äänin 457 puolesta, 200 vastaan, 20 tyhjää. 

 
Päätöksellä hyväksyttiin toimielinten edustajien neuvottelema puitesopimuksen muutos, 

ja lisäksi päätöksen yhteydessä kannatettiin voimakkaasti kärkiehdokasmenettelyn 
käyttöönottamista parlamentissa sekä vaatimusta, jonka mukaan Eurooppa-neuvoston on 

otettava seuraavien, vuoden 2019 EU-vaalien tulos huomioon ehdottaessaan 
parlamentille tulevan komission puheenjohtajaa, joka aloittaa tehtävässään 

1. marraskuuta 2019.  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 

 

 

 
 
 

 
8. Vaalimenettely 

 

 
 
 
 
 

 

8.1. Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin 
yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen uudistaminen 
 

 Esittelijät: Danuta Maria Hübner (PL, PPE) ja Jo Leinen (DE, S&D) 
 

 Menettely: SEUT-sopimuksen 223 artiklan 1 kohdassa määrätty erityinen 

lainsäätämisjärjestys, jossa parlamentti laatii ehdotuksen ja toimittaa sen 
neuvostolle. Neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti saatuaan parlamentin 
hyväksynnän. Parlamentti tarvitsee hyväksyntää varten jäsentensä enemmistön 
(ehdoton enemmistö eli 376 puoltavaa ääntä). Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
vaalisäännökset valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti 
(2015/2035(INL)). 

 

Pääkohdat  

 
Jo Rooman sopimuksessa vuonna 1957 käsiteltiin mahdollisuutta ottaa käyttöön yleisiin, 
välittömiin vaaleihin perustuva yhdenmukainen vaalimenettely, mutta kansalliset 
vaalisäännöt hallitsevat edelleen pitkälti Euroopan parlamentin vaaleja. AFCO-valiokunta 
päättikin tarkastella, miten EU-vaaleja säänteleviä vanhentuneita ja monenlaisia 
menetelmiä voitaisiin uudistaa. 

 
EU:n vaalilain uudistusta koskevasta mietintöluonnoksesta äänestettiin AFCO-

valiokunnassa 28. syyskuuta 2015, ja se hyväksyttiin täysistunnossa 11. marraskuuta 2015. 
Merkittävimpiä päätöslauselmaan sisältyneitä muutoksia vuoden 1976 säädökseen olivat 

yhteisen vaalipiirin perustaminen ja kunkin poliittisen ryhmän nimittämän komission 
puheenjohtajaehdokkaan asettaminen listan kärkeen (tämä ei kuulunut AFCO-

valiokunnan alustavaan ehdotukseen, vaan se lisättiin myöhemmin täysistuntotasolla), 
vapaaehtoisen äänikynnyksen asettaminen, Euroopan tason poliittisten puolueiden 

näkyvyyden lisääminen, yhteiset määräajat vaaliluetteloiden laatimiselle kansallisella 
tasolla ja vahvistamiselle, sähköisesti ja internetissä toteutettavan äänestämisen ja 

postiäänestyksen käyttöönotto, toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi, 
EU:n ulkopuolella asuvien unionin kansalaisten äänioikeus, yhdenmukaistetun 
äänestyspaikkojen sulkemisajan käyttöönotto ja muut toimenpiteet, jotka 

vahvistaisivat parlamentin roolia äänestysajanjakson vahvistamisessa. 



 

 

 
Neuvosto pääsi Coreperin kokouksessa 7. kesäkuuta 2018 asiasta yhteisymmärrykseen, ja 
parlamenttia pyydettiin virallisesti antamaan hyväksyntänsä 18. kesäkuuta 2018. 
Parlamentti antoi 2. heinäkuuta 2018 hyväksyntänsä luonnokselle neuvoston päätökseksi 
20. syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä 
olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 
annetun säädöksen muuttamisesta äänin 397 puolesta, 207 vastaan ja 62 tyhjää. 
 
Neuvoston päätös 2018/994 hyväksyttiin 13. heinäkuuta 2018. 

 
Vuoden 2018 uudistuksen sisältö oli seuraavanlainen: 

 
• 1 artikla – Viittaus Euroopan parlamentin jäseniin unionin kansalaisten edustajina  

• 3 artikla – Pakollinen äänikynnys, johon sisältyy 2–5 prosentin vaihtelu vaalipiireissä, 
joissa on enemmän kuin 35 paikkaa  

• 3 a artikla – Sitomaton määräaika ehdokasluetteloiden vahvistamiselle vain, jos 
kansallisissa säännöksissä vahvistetaan tällainen määräaika, ja määräajan lyhentäminen 

12 viikosta kolmeen viikkoon 
• 3 b artikla – Säännökset Euroopan tason poliittisten puolueiden näkyvyydestä  

• 4 a artikla – Mahdollisuus ottaa käyttöön ennakko- ja postiäänestys sekä sähköisesti ja 
internetissä äänestäminen  
• 9 artikla – Uudet säännökset jäsenvaltioiden velvollisuudesta varmistaa tehokkaat, 

oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset kahteen kertaan äänestämisestä 
• 9 a artikla – Jäsenvaltiot voivat kansallisten vaalimenettelyjensä mukaisesti toteuttaa 

tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden kolmansissa maissa asuvat kansalaiset voivat 
äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa 

• 9 b artikla – Jäsenvaltioiden velvollisuus nimetä yhteysviranomainen äänestäjiä ja 
ehdokkaita koskevien tietojen vaihdosta ja asettaa määräaika tällaisen tietojen vaihdon 

käynnistämiselle. 
 

8.2. Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja 
välittömien vaalien ajankohdan vahvistaminen 
 

 Esittelijä: Danuta Maria Hübner (PL, PPE)  

 
 Menettely: Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä 

vaaleilla annetun säädöksen 11 artiklan 2 kohdan mukainen erityismenettely, jossa 
neuvosto pyytää parlamentilta lausunnon, jos neuvosto ehdottaa tavanomaisten 

vaalipäivien muuttamista (2018/0805(CNS)). 
 

Pääkohdat  
 

Mietintö on vastaus neuvoston esittämään kuulemispyyntöön esityksestä päätökseksi, 
jonka tarkoituksena on muuttaa seuraavien EU-vaalien tavanomaista 

järjestämisajankohtaa. Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä 
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen (”vaalisäädös”) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti 



 

 

seuraavat vaalit tulisi pitää torstaista 6. kesäkuuta sunnuntaihin 9. kesäkuuta 2019, mikä 
perustuu ensimmäisten yleisten välittömien vaalien ajankohtaan (torstaista 9. kesäkuuta 
sunnuntaihin 12. kesäkuuta 1979). 
 
Vaalisäädöksen 11 artiklan 2 kohdassa kuitenkin säädetään, että jos vaalien toimittaminen 
kyseisenä ajankohtana osoittautuu mahdottomaksi, neuvosto määrää yksimielisesti 
parlamenttia kuultuaan vähintään vuotta ennen viisivuotiskauden päättymistä toisen 
äänestysajanjakson, joka voi olla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen normaalisti 
noudatettavaa ajanjaksoa ja viimeistään yksi kuukausi sen jälkeen. 

 
Neuvostossa jäsenvaltiot olivat yksimielisiä siitä, että seuraavien Euroopan parlamentin 

vaalien toimittaminen normaalisti sovellettavina päivinä oli mahdotonta. Odottaessaan 
parlamentin kuulemista jäsenvaltiot ehdottivat, että vaalit pidetään 23.–26. toukokuuta 

2019. Parlamentin puheenjohtajakokous ehdotti samaa ajankohtaa kokouksessaan 
11. tammikuuta 2018. 

 



 

 

 

 
 
 

9. Euroopan tason poliittiset 
puolueet ja poliittiset säätiöt 

 

 
 

 
 

 

 
 Esittelijät: Mercedes Bresso (IT, S&D) ja Rainer Wieland (DE, PPE) 

 
 Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys (SEUT-sopimuksen 224 artikla) 

 
Pääkohdat  

 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
perussäännöstä ja rahoituksesta annettua asetusta (EU, Euratom) N:o 1141/2014 

tarkistettiin kaksi kertaa vaalikaudella 2014–2019. Asetukseen sovelletaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä SEUT-sopimuksen 224 artiklan mukaisesti. 

 
Ensimmäisen tarkistuksen taustalla on yhteinen kirje, jonka kolmen Euroopan tason 
poliittisen puolueen (Euroopan kansanpuolue, Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue 
ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä) puheenjohtajat lähettivät 
28. huhtikuuta 2016 komissiolle (komission lainsäädäntöaloiteoikeuden takia). Sen 
jälkeen parlamentti antoi 15. kesäkuuta 2017 päätöslauselman Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta ja kehotti 
siinä komissiota ehdottamaan tarkistusta, joka koskisi erityisesti yhteisrahoituksen tasoa 
(omat varat) ja parlamentin jäsenten mahdollisuutta kuulua useampaan puolueeseen. 
 
Komissio esitti näiden pyyntöjen perusteella lainsäädäntöehdotuksensa 
13. syyskuuta 2017. 
 
AFCO-valiokunta nimesi 28. syyskuuta 2017 yhteisesittelijöiksi Mercedes Bresson (IT, 
S&D) ja Rainer Wielandin (DE, PPE), joiden mietinnön ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 

tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 
muuttamisesta AFCO-valiokunta hyväksyi 21. marraskuuta 2017 äänin 19 puolesta, 
2 vastaan ja 2 tyhjää. 
 
Tämän jälkeen täysistunto hyväksyi mietinnön perusteella neuvotteluvaltuudet 29. ja 
30. marraskuuta 2017. 
 
Neuvoston kanssa päästiin sopimukseen yhdessä ainoassa kolmikantakokouksessa 



 

 

27. helmikuuta 2018, ja AFCO-valiokunta vahvisti sopimuksen 21. maaliskuuta 2018 äänin 
22 puolesta, 1 vastaan ja 1 tyhjä. Täysistunto hyväksyi sopimuksen 17. huhtikuuta 2018 
äänin 589 puolesta, 89 vastaan ja 36 tyhjää. 
 
Perusasetukseen näin tehdyt muutokset, jotka sisältyvät Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 
annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta 3. päivänä 
toukokuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, 
Euratom) 2018/673 ja jotka neuvosto hyväksyi samoin ehdoin, julkaistiin ja ne tulivat 

voimaan 4. toukokuuta 2018. 
 

Erityisesti muutoksilla tiukennettiin sääntöjä, joiden mukaan puolueet ja säätiöt voivat 
saada eurooppalaista julkista rahoitusta ja joiden mukaan väärin käytettyjä rahoja 

voidaan periä takaisin. Ainoastaan kansalliset poliittiset puolueet (eivät enää 
yksityishenkilöt) voivat tästä lähtien muodostaa Euroopan tason poliittisen puolueen, jos 

ne haluavat saada kyseistä rahoitusta. Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä 
vastaava viranomainen voi poistaa puolueen rekisteristä, jos puolue antaa virheellisiä tai 

harhaanjohtavia tietoja. Lisäksi parlamentin nimenomaisesta pyynnöstä on otettu 
käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan kansalaisten ryhmä voi pyytää parlamenttia 

tarkastamaan, noudattavatko puolueet ja säätiöt unionin perusarvoja. 
 
Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti toisesta tarkistuksesta unionin 

tilaa käsittelevässä puheessaan, ja komission ehdotus esiteltiin samana päivänä. 
 

Ehdotuksessa esitettiin toimenpidepakettia ”vapaiden ja oikeudenmukaisten EU-vaalien” 
turvaamiseksi. 

 
AFCO-valiokunta vahvisti 24. syyskuuta 2018 yhteisesittelijöiksi Mercedes Bresson (IT, 

S&D) ja Rainer Wielandin (DE, PPE) ja hyväksyi 6. joulukuuta 2018 esittelijöiden 
mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien 

yhteydessä yksimielisesti 21 äänellä. 
  

Tämän jälkeen täysistunto hyväksyi mietinnön perusteella neuvotteluvaltuudet 
täysistunnossaan 10.–13. joulukuuta 2018. 
 
Neuvoston kanssa päästiin ainoassa järjestetyssä kolmikantakokouksessa 
16. tammikuuta 2019 sopimukseen, jonka AFCO-valiokunta vahvisti 29. tammikuuta 2019 

jälleen yksimielisesti 20 äänellä ja joka vahvistettiin täysistunnossa 12. maaliskuuta 2019 
äänin 586 puolesta, 55 vastaan ja 24 tyhjää. 

 
Perusasetukseen näin tehdyt muutokset, jotka sisältyvät asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin 
liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 25 päivänä 

maaliskuuta 2019 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, 
Euratom) 2019/493 ja jotka neuvosto hyväksyi samoin ehdoin, julkaistiin ja ne tulivat 



 

 

voimaan 27. maaliskuuta 2019. 
 
Muutosten tavoitteena oli ehkäistä yrityksiä vaikuttaa EU-vaalien tulokseen 
hyödyntämällä sitä, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö rikkoo henkilötietojen 
suojaan sovellettavia sääntöjä, ja määrätä tällaisista yrityksistä (myös taloudellisia) 
seuraamuksia erityisesti kansallisten tietosuojavalvontaviranomaisten päätöksestä. Lisäksi 
asetuksella laajennettiin Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaavan 
viranomaisen johtajan hallinnollisia valtuuksia. 
 

Allianssin rauhan ja vapauden puolesta edustajien kuuleminen 
 

Asetuksella N:o 1141/2014 kumotussa asetuksessa (EY) N:o 2004/2003 säädettiin 
(5 artiklassa), että parlamentin oli tarkistettava säännöllisesti, noudattavatko Euroopan 

tason poliittiset puolueet unionin perusarvoja. 
 

Parlamentti määräsi kyseisen tarkastuksen toteuttamismenettelystä työjärjestyksensä 
225 artiklassa. 

 
Asetuksen N:o 1141/2014 40 artiklassa oli kuitenkin siirtymäsäännös, jonka mukaan 

kumottua asetusta sovelletaan edelleen ”toimiin ja sitoumuksiin, jotka liittyvät – – 
rahoittamiseen varainhoitovuosina 2014, 2015, 2016 ja 2017”. 
 

AFCO-valiokunta sai 26. toukokuuta 2016 parlamentin puhemieheltä pyynnön (joka 
esitettiin PPE-, S&D-, ALDE- ja GUE/NGL-ryhmien aloitteesta ja jolle saatiin tuki vaaditulta 

määrältä parlamentin jäseniä (vähintään neljännes jäsenistä siten, että jäsenet edustavat 
vähintään kolmea poliittista ryhmää)) toteuttaa tarkistusmenettely Euroopan tason 

poliittisen puolueen ”Allianssi rauhan ja vapauden puolesta” osalta. 
 

Ennen pyynnön hyväksymistä parlamentin oikeudelliselta yksiköltä pyydettiin lausuntoa 
sen varmistamiseksi, että edellytykset asetuksen N:o 2004/2003 väliaikaisen soveltamisen 

jatkamiselle täyttyvät. 
 

Oikeudellinen yksikkö antoi puoltavan lausunnon, ja tämän jälkeen AFCO-valiokunta pyysi 
parlamentin puhemiehen välityksellä lausuntoa asetuksella N:o 2004/2003 perustetulta 

riippumattomista henkilöistä muodostuvalta komitealta. 
 
Vaikka lausuntoa ei ollut vielä saatu, AFCO-valiokunta järjesti 9. helmikuuta 2017 kyseisen 
poliittisen puolueen jäsenten kuulemisen. 
 

Koska riippumattomista henkilöistä muodostuvan komitean lausunto on välttämätön 
edellytys sille, että täysistunnolle annettu suositus voidaan hyväksyä, AFCO-valiokunta 

keskeytti asian käsittelyn komitean lausunnon saamiseen asti. 
Koska asetusta N:o 1141/2014 alettiin soveltaa kaikilta osin 1. tammikuuta 2018 eikä 

riippumattomista henkilöistä muodostuva komitea ollut tähän mennessä antanut 
lausuntoa (eikä myöskään ollut kokoontunut kertaakaan), menettely raukesi. 
 

 



 

 

 
 
 

 

10. Työjärjestys 
 
 

 
 
 

 

 

10.1. Yleinen tarkistus 
 
AFCO-valiokunta, joka muodostettiin vaalikauden alussa syksyllä 2014, päätti 
työohjelmansa vahvistamisen jälkeen tarkistaa perusteellisesti parlamentin työjärjestyksen, 
jotta voitaisiin havaita mahdolliset virheet, epäjohdonmukaisuudet ja puutteet sekä 
määräykset, jotka ovat vanhentuneet tai joita on mukautettava aiempina vuosina saadun 
kokemuksen valossa. 
 
Valiokunta perusti tätä varten työryhmän, johon kuuluu edustajia kaikista poliittisista 
ryhmistä sekä yksi sitoutumattomien jäsenten tarkkailija. Ryhmä nimesi 
puheenjohtajakseen Rainer Wielandin (DE, PPE), joka toimi myös parlamentin 
varapuhemiehenä, sekä esittelijäksi Richard Corbettin (UK, S&D), joka on laatinut useita 
tärkeitä mietintöjä työjärjestyksen muuttamisesta aiempina vaalikausina. 
 

Työryhmä piti 33 kokousta Strasbourgissa ja Brysselissä 13. tammikuuta 2015 ja 
9. kesäkuuta 2016 välisenä aikana. Työryhmän apuna oli hankeryhmä, johon kuului 

edustajia kaikista parlamentin pääsihteeristön yksiköistä, joita ehdotetut muutokset 
suoraan koskevat, sekä parlamentin pääsihteerin kabinetin ja puhemiehen kabinetin sekä 

poliittisten ryhmien koordinaattorien edustajia. 
 

Työryhmän työn tuloksia käytettiin pohjana AFCO-valiokunnan mietinnössä, jonka 
esittelijäksi nimettiin Richard Corbett 12. heinäkuuta 2016. 
 
Tehty työ ylitti lopulta edellä mainitun alkuperäisen toimeksiannon. Ehdotetut muutokset 
vaikuttivat kaikkiin työjärjestyksen osiin, lukuun ottamatta osaa VI (Suhteet kansallisiin 
parlamentteihin), osaa XI (Parlamentin pääsihteeristö) ja osaa XIV (Muita määräyksiä), kun 
taas niistä viidestä liitteestä, joihin sovellettiin samaa hyväksymismenettelyä kuin 
työjärjestyksen muutoksiin, vain liitettä III (Ohjeita ja yleisperiaatteita, joita on noudatettava 
valittaessa aiheita 135 artiklan mukaisten, ihmisoikeuksien sekä demokratian ja 
oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävien keskustelujen 
esityslistalle) ja liitettä IV (Vastuuvapauden myöntämispäätösten käsittely ja hyväksyminen) 

ei muutettu. Tämän vuoksi kyseessä oli merkittävin työjärjestyksen tarkistus sen jälkeen, kun 
parlamentti ensimmäisen kerran valittiin yleisillä välittömillä vaaleilla vuonna 1979. 

 



 

 

AFCO-valiokunta hyväksyi 8. marraskuuta 2016 Richard Corbettin mietinnön Euroopan 

parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta äänin 19 puolesta, 5 vastaan, ei 
tyhjiä. 

 
Asiasta äänestettiin täysistunnossa 13. joulukuuta 2016 (päätös hyväksyttiin äänin 

548 puolesta, 145 vastaan, 13 tyhjää). Näin tehdyt muutokset tulivat voimaan, kun seuraava 
istuntojakso avattiin 16. tammikuuta 2017, lukuun ottamatta joitakin määräyksiä, jotka 

koskevat 196–200 artiklaa (parlamentin valiokuntien asettaminen), 204 artiklaa (valiokuntien 
puheenjohtajistot) ja 212 artiklaa (parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat) 

ja joiden on tarkoitus tulla voimaan ensimmäisestä vuoden 2019 vaalien jälkeisestä 
istuntojaksosta eli 2. heinäkuuta 2019 alkaen. 

 
Tärkeimpiä tarkistuksesta johtuvia muutoksia ovat avoimuuden lisääminen, 

lainsäädäntömenettelyn yhteydessä käytäviin toimielinten välisiin neuvotteluihin liittyvien 
menettelyjen valvonnan voimistaminen, paremmasta lainsäädännöstä tehdystä toimielinten 
välisestä sopimuksesta johtuvien sitoumusten toteuttaminen, parlamentin jäsenten 
menettelysääntöjen sekä jäsenten taloudellisiin sidonnaisuuksiin liittyvien velvoitteiden sekä 
rikkomistapauksiin sovellettavien seuraamusten vahvistaminen, menettelyissä vaadittavien 
vähimmäismäärien järkeistäminen ja nimenhuutoäänestystä koskevien pyyntöjen määrän 
rajoittaminen, valiokuntien kokoonpanomenettelyn muuttaminen, kunkin poliittisen ryhmän 

valinnan mukaisten ajankohtaisten keskustelujen käyttöönotto sekä muiden toimielinten 
edustajille esitettyjen ensisijaisten ja muiden tiedustelujen käyttöönotto. 

 
Lisäksi työjärjestyksen liitteet on olennaisilta osin koottu työjärjestyksestä erilliseen 

tärkeimpien työjärjestykseen liittyvien säädösten koonnokseen siten, että varsinaisina 
liitteinä säilytettiin ne liitteet, jotka liittyvät suoraan parlamenttiin tai sen elimiin.  

 
Päätöksellä jätettiin myöhempään käsittelyyn sisäisten talousarviomenettelyjen tarkistus 

sekä vähimmäismäärien määrittämistä koskevien uusien määräysten ja niiden 
täytäntöönpanoa koskevien artiklojen soveltamisen arviointi. 

 

10.2. Yleisen tarkistuksen täydentävä tarkistus 
 

Aiempaa työtä jatkettiin uudella käsittelykierroksella, joka käynnistettiin hieman yli vuotta 
myöhemmin, alun perin sellaisten kysymysten käsittelemiseksi, jotka jäivät ratkaisematta 

yleisen tarkistuksen yhteydessä. 
 

Ilmeni kuitenkin, että sisäisiä talousarviomääräyksiä ja vähimmäismäärien määrittämistä ja 
soveltamista koskevien aiheiden osalta keskustelujen käynnistäminen oli ennenaikaista. 

Nämä kysymykset siirrettiin näin ollen käsiteltäväksi seuraavalla vaalikaudella. 
 

Keskusteluissa keskityttiin näin ollen aiheisiin, joita oli jo käsitelty aiemmin mutta joiden 
toteuttaminen oli todettu ongelmalliseksi tai joissa parlamentti oli vaatinut lisäedistystä 
erityisesti avoimuuden osalta. 
 



 

 

Valiokunnan työryhmä, joka oli laatinut yleisen tarkistuksen, kokoontui tätä varten uudelleen 

samassa kokoonpanossa 5. lokakuuta 2017–14. kesäkuuta 2018 seitsemässä kokouksessa. 
 

Työryhmän saatua työnsä päätökseen AFCO-valiokunta nimesi Richard Corbettin (UK, S&D) 
uudelleen esittelijäksi 20. kesäkuuta 2018. 

 
Useiden valiokunnassa ja varjoesittelijöiden keskuudessa käytyjen keskustelujen jälkeen 

AFCO-valiokunta hyväksyi mietinnön Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I 
lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV 

ja liitteen II muuttamisesta 6. joulukuuta 2018 äänin 21 puolesta, ei tyhjiä. 
 

Tämän jälkeen täysistunto antoi päätöksensä 31. tammikuuta 2019 (päätös hyväksyttiin 
äänin 496 puolesta, 114 vastaan, 33 tyhjää). Hyväksytyt muutokset tulivat voimaan 

11. helmikuuta 2019, lukuun ottamatta tiettyjä määräyksiä, jotka koskevat 11 artiklaa 
(Käyttäytymissäännöt), Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaisesta käyttäytymisestä 
edustajantoimensa hoitamisessa annettujen sääntöjen 6 ja 7 kohtaa sekä 196 artiklaa 
(Pysyvien valiokuntien asettaminen) ja 204 artiklaa (Valiokuntien puheenjohtajistot), joita on 
määrä ryhtyä soveltamaan vasta yhdeksännen vaalikauden alusta (heinäkuu 2019) alkaen. 
 
Täydentävän tarkistuksen myötä on muun muassa vahvistettu uudelleen jäsenten 

käyttäytymissääntöjä, joilla pyritään erityisesti torjumaan loukkaavaa kielenkäyttöä tai 
asiatonta käytöstä, myös psykologista ja sukupuolista häirintää, edistetty huomattavasti 

avoimuutta lainsäädäntötyön (edunvalvojien kanssa pidettävien tapaamisten julkistaminen) 
sekä parlamentin kulukorvausten käytön sekä laajennettujen työryhmien toiminnan osalta, 

muokattu parlamentissa käsiteltäviin kysymyksiin (ja erityisesti edellisen uudistuksen 
yhteydessä esitettyihin tiedusteluihin) sovellettavia menettelyjä sekä lisätty määräyksiä, 

jotka koskevat eurooppalaisten aloitteiden käsittelyä ja kansalaisten sellaisten pyyntöjen 
käsiteltäväksi ottamisen ehtoja, joilla pyritään tarkistamaan, noudattavatko Euroopan tason 

poliittiset puolueet ja säätiöt unionin perusarvoja. 
  

10.3. Työjärjestyksen tulkinta 

 
Parlamentti hyväksyi lisäksi AFCO-valiokunnan ehdotuksesta useita työjärjestyksen tulkintaa 

koskevia päätöksiä seuraavista määräyksistä: 
 

– liitteessä XVI (nykyisin liite VII10) olevan 1 kohdan a alakohta, joka koskee komission 
jäsenehdokkaan taloudellisten sidonnaisuuksien tutkimista (päätös 28. huhtikuuta 2015) 

 
– 138 artiklan11 3 kohta, joka koskee kirjallisesti vastattavia kysymyksiä (päätös 

9. syyskuuta 2015) 
 

– 201 artikla12, joka koskee istunnon keskeyttämistä tai päättämistä (päätös 
9. syyskuuta 2015) 

                                                 
10 Aiemmin liite VI ennen heinäkuussa 2019 voimaan tullutta uudelleennumerointia. 
11 Aiemmin 130 artikla ennen heinäkuussa 2019 voimaan tullutta uudelleennumerointia. 

 



 

 

 

– 61 artiklan13 2 kohta, joka koskee tarkistusten hyväksymistä komission ehdotukseen 
(päätös 15. syyskuuta 2016) 

 
– 5 artiklan 5 kohta ja 221 artikla14, jotka koskevat tutustumista luottamuksellisiin tietoihin 

(päätös 5. heinäkuuta 2017) 
 

– 182 artiklan15 ensimmäisen kohdan b alakohta, joka koskee sitä, jos tarkistettu tai muu 
esitys oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi ei saa valiokunnassa annettujen äänten 

enemmistöä (päätös 13. maaliskuuta 2019) 
 

– 158 artiklan16 2 kohta, joka koskee keskustelun päätteeksi esitetyn 
päätöslauselmaesityksen otsikon laatimista tai tarkistamista (päätös 17. huhtikuuta 2019) 

 
– 33 artiklan17 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta, joka koskee 
poliittista julistusta poliittisen ryhmän muodostamiseksi (päätös 17. huhtikuuta 2019). 

                                                                                                                                                         
12 Aiemmin 191 artikla ennen heinäkuussa 2019 voimaan tullutta uudelleennumerointia. 
13 Numerointia ei ole muutettu. 
14 Aiemmin 210 a artikla ennen heinäkuussa 2019 voimaan tullutta uudelleennumerointia. 
15 Aiemmin 171 artikla ennen heinäkuussa 2019 voimaan tullutta uudelleennumerointia. 
16 Aiemmin 149 a artikla ennen heinäkuussa 2019 voimaan tullutta uudelleennumerointia. 
17 Aiemmin 32 artikla ennen heinäkuussa 2019 voimaan tullutta uudelleennumerointia. 



 

 

 

 
 
 

11. Suhteet kansallisiin 
parlamentteihin 

 
 
 
 

 

 

11.1. Parlamenttien väliset valiokuntakokoukset 
 
Euroopan parlamentin valiokunnat voivat suoraan käydä valiokuntatason vuoropuhelua 
kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän voi kuulua kokouksia, jotka kokoavat yhteen 
kansallisten parlamenttien jäseniä ja Euroopan parlamentin jäseniä vastaavista valiokunnista 
keskustelemaan yhteisistä asioista. 
 

AFCO-valiokunta järjesti kahdeksannella vaalikaudella viisi parlamenttien välistä 
valiokuntakokousta, joissa käsiteltiin seuraavia aiheita: 

 

Päivämäärä Ohjelma ja osallistujat 

19. 
marraskuuta 
2015 

Unionin tuleva institutionaalinen kehitys: poliittisen vuoropuhelun 
lisääminen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä 
ja Euroopan unionin toimeenpanoelinten parlamentaarinen valvonta 

Johdantopuheenvuorot: 

• Marc Angel, Luxemburgin edustajainhuoneen ulko- ja EU-asiain-, 
puolustus-, yhteistyö- ja muuttoliikevaliokunnan puheenjohtaja 

• Nicolas Schmit, Luxemburgin työ-, työllisyys-, sosiaali- ja 

solidaarisuustalousministeri – Eurooppa-valmistelukunnan entinen 
jäsen 

I:  Euroopan unionin tuleva institutionaalinen kehitys 

• Mercedes Bresso ja Elmar Brok, AFCO-valiokunnan yhteisesittelijät 

aiheesta ”Euroopan unionin toiminnan parantaminen 
hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia” 
(2014/2249(INI)) 

II: EU:n hallinnon parlamentaarisen valvonnan vahvistaminen 

Kuuleminen aiheesta ”EU:n täytäntöönpanovallan käyttäjää 
koskeva parlamentaarinen valvonta” 

• Christine Neuhold, EU:n demokraattisen hallinnon erityinen 



 

 

Päivämäärä Ohjelma ja osallistujat 

oppituoli, valtio-opin laitos, humanististen ja yhteiskuntatieteiden 
tiedekunta, Maastrichtin yliopisto 

• Olivier Rozenberg, valtio-opin apulaisprofessori, Centre d’études 

européennes de Sciences Po, Pariisi 

• Philippe Poirier, Luxemburgin edustajainhuoneen parlamentaarisen 
tutkimuksen oppituolin haltija, parlamentaarisen tutkimuksen 
kokoelman päällikkö – Editions Larcier, valtio-opin apulaisprofessori 

Collège des Bernardinsissa ja Paris-Sorbonnen yliopistossa (Celsa) 

29. 

marraskuuta 
2016 

Euroopan parlamentin tutkintaoikeus 

Euroopan unionin vaalilain tarkistaminen 
Euroopan unionin tuleva institutionaalinen kehitys 

Johdantopuheenvuorot: 

• Peter Javorčík, Slovakian pysyvä EU-edustaja 

• Kristalina Georgieva, komission varapuheenjohtaja 

I: Euroopan parlamentin tutkintaoikeus 

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO-valiokunnan esittelijä aiheesta 

”Ehdotus Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan parlamentin 
tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä ja 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission päätöksen (95/167/EY, Euratom, EHTY) 
kumoamisesta” (2009/2212(INL)) 

II: Euroopan unionin vaalilain tarkistaminen 

• Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen, AFCO-valiokunnan 

yhteisesittelijät aiheesta ”Euroopan unionin vaalilainsäädännön 

uudistus” (2015/2035(INL)) 

III: Euroopan unionin tuleva institutionaalinen kehitys 

Kuuleminen unionin tulevan kehityksen perustuslaillisesta 

suunnasta 

• Mario Monti, omia varoja käsittelevä korkean tason työryhmän 

puheenjohtaja, entinen Italian pääministeri ja komission jäsen 

• António Vitorino, entinen komission jäsen 

• Mercedes Bresso ja Elmar Brok, AFCO-valiokunnan yhteisesittelijät 
aiheesta ”Euroopan unionin toiminnan parantaminen 
hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia” 

(2014/2249(INI)) 

 



 

 

Päivämäärä Ohjelma ja osallistujat 

2. toukokuuta 
2017 

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten 

parlamenttien osalta 

Johdantopuheenvuorot: 

• Václav Hampl, Tšekin Senátin EU-asiainvaliokunnan puheenjohtaja 

• Vanino Chiti, Italian Senato della Repubblican EU-asiainvaliokunnan 

puheenjohtaja 

• Enrico Forti, komission toimielinten välisistä suhteista ja myös 
suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava johtaja 

Valmisteluasiakirjan esittely 
 Paulo Rangel, AFCO-valiokunnan esittelijä aiheesta ”Perussopimusten 

määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta” 

(2016/2149(INI)) 

Kuuleminen perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta 

kansallisten parlamenttien osalta sekä jatkotoimista  

• Carlo Casini: parlamenttien välinen yhteistyö EU:n tasolla 
 (entinen AFCO-valiokunnan puheenjohtaja ja kansallisia 

parlamentteja käsitellyt esittelijä)  

• Ludwik Dorn: toissijaisuusperiaate ja kansalliset parlamentit 
 (entinen Puolan Sejmin puhemies) 

• Ingolf Pernice: jäsennelty poliittinen vuoropuhelu ja kansalliset 
parlamentit 

 (globaalin perustuslaillisuuden tutkimusjohtaja, Humboldt Institut 
für Internet und Gesellschaft, Berliini) 

11. lokakuuta 
2017 

Euroopan tulevaisuus: näkökulmia Euroopan parlamentin ehdotuksiin 
ja komission valkoiseen kirjaan 

Johdantopuheenvuorot: 

• Matti Maasikas, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja, Viron 

tasavallan EU-asioista vastaava varaministeri 

• Valdis Dombrovskis, eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta sekä 

rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinoista 
vastaava komission varapuheenjohtaja 

I: Talous- ja rahaliiton syventäminen, EU:n rahoituksen tulevaisuus ja 
sosiaalista ulottuvuus 

II: Euroopan puolustuksen tulevaisuus ja globalisaation hyödyntäminen 



 

 

Päivämäärä Ohjelma ja osallistujat 

10. 
lokakuuta 2018 

Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tila 

Johdantopuheenvuorot: 

• Juliane Bogner-Strauß, neuvoston puheenjohtajavaltio Itävalta, 
naisista, perheistä ja nuorista vastaava liittovaltion ministeri 

liittokanslerinvirastossa 

• Věra Jourová, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava 
komission jäsen 

• Reinhold Lopatka, Itävallan kansalliskokouksen pysyvän EU-asioista 

vastaavan alavaliokunnan puheenjohtaja 

• Christian Buchmann, Itävallan liittoneuvoston EU-valiokunnan 
puheenjohtaja 

Puheenvuorot: 

• Luca Jahier, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja 

• Barbara Duden, alueiden komitean ”kansalaisuus, hallinto, 

institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunnan (CIVEX) puheenjohtaja 

• Joaquín Almunia, entinen komission varapuheenjohtaja 

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO-valiokunnan esittelijä Euroopan 

tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijä Euroopan 
tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta (2018/2094(INI)) 

(yhteistyöhön osallistuva valiokunta) 

 

 

 

 
 



 

 

11.2. Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi 
(COSAC) 
 
AFCO-valiokunnan puheenjohtaja johtaa parlamentin työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti 

unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssin (COSAC) valtuuskuntaa 
yhdessä kansallisiin parlamentteihin ylläpidettävien suhteiden käytännön toteutuksesta 

vastaavan parlamentin varapuhemiehen kanssa. 
 

COSAC virallistettiin perussopimusten liitteenä olevan kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevan II osaston 10 artiklalla. 

 
COSAC kokoontuu neljä kertaa vuodessa: kaksi kertaa valtuuskuntien puheenjohtajien 

kokouksessa ja kaksi kertaa täysistunnoissa, joihin osallistuvat kuuden jäsenen valtuuskunnat 
kunkin kansallisen parlamentin kamarin kustakin EU-asioiden valiokunnasta sekä neljästä 

Euroopan parlamentin jäsenestä koostuva valtuuskunta (kahden johtajan lisäksi), joka 
valitaan kussakin kokouksessa käsiteltävien aiheiden mukaan. 
 

Kokoukset järjestää ja niiden puheenjohtajana toimii neuvoston puheenjohtajana toimiva 
jäsenvaltio neuvoston puheenjohtajuuden parlamentaarisen ulottuvuuden yhteydessä. 

 
Parlamentin kahdeksannella vaalikaudella kokoukset järjestettiin Italiassa (vuoden 2014 

toinen puolisko, Latviassa ja Luxemburgissa (2015), Alankomaissa ja Slovakiassa (2016), 
Maltassa ja Virossa (2017), Bulgariassa ja Itävallassa (2018) sekä Romaniassa (vuoden 2019 

ensimmäinen puolisko). 
 

Viime vaalikaudella parlamentin valtuuskuntaa johtivat AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 
Danuta Hübner (PL, PPE) ja parlamentin ensimmäinen varapuhemies Mairead McGuinness 

(IE, PPE). 
 

AFCO-valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti COSACin kunkin kokouksen jälkeen valiokunnan 
jäsenille kokouksen etenemisestä sekä kokouksessa tehdyistä päätelmistä. 

 
Kaikki kokouksissa käsitellyt asiakirjat ovat saatavilla osoitteesta www.cosac.eu  
 

 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42%23title-1&usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m


 

 

 
 

 

12. Keskeneräiset asiat 
 

 
 

 
 
 

 

 

12.1. Tutkintaoikeus  
 
Parlamentti ja erityisesti AFCO-valiokunta ovat yrittäneet vuodesta 2012 alkaen mutta tähän 
mennessä heikolla menestyksellä päästä neuvoston ja komission kanssa 
yhteisymmärrykseen parlamentin tutkinnan suorittamista sääntelevän oikeudellisen 
kehyksen yhdenmukaistamisesta Lissabonin sopimuksen määräysten ja erityisesti SEUT-
sopimuksen 226 artiklan kanssa (ks. kohta 3.1 edellä). 
 

Parlamentti ehdotti neuvotteluista neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin 
tutkintaoikeudesta annettavaa asetusta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta 

18. huhtikuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa seuraavaa etenemistapaa: 

– Oikeudellisten asioiden valiokunnan olisi tutkittava, onko mahdollista saattaa Euroopan 
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asia, joka liittyy toimielinten välisen vilpittömän 

yhteistyön periaatteeseen (SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohta). 

– Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti 
lainsäädäntöprosessiin, joka johtuu parlamentille perussopimuksissa annetusta 
lainsäädäntöaloiteoikeudesta, on sisällyttävä kehotus aloitteiden lainsäädäntöaikataulun 
laatimisesta samalla tavoin kuin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kohdalla. 
 
– Neuvoston ja komission olisi jatkettava neuvotteluja vasta valitun parlamentin kanssa ja 
pantava merkille epävirallisessa asiakirjassa esitellyn ehdotuksen uuden sanamuodon osalta 
saavutettu edistys. 
 
– Poliittisten puolueiden olisi varmistettava, että niiden vaaliohjelmat ilmentävät niiden 
sitoutumista parlamentin ehdotukseen uudesta ja päivitetystä parlamentin tutkintaoikeutta 
koskevasta asetuksesta ja että eri kärkiehdokkaita kehotetaan antamaan asialle julkisesti 
poliittinen tukensa. 
 
Parlamentti tarvitsee uuden strategian tästä asiakokonaisuudesta tulevalla vaalikaudella 
käytäviä neuvotteluja varten, jotta pattitilanne voidaan ratkaista. Yksi mahdollisuus vois i olla 

aloittaa uudella tekstiluonnoksella, jossa otetaan huomioon neuvoston ilmaisemat 
huolenaiheet.  

 



 

 

12.2. Avoimuusrekisteri 
 
Parlamentti on vedonnut toistuvasti tehokkaamman avoimuusrekisterin käyttöönoton 
puolesta edunvalvojien ja EU:n päätöksentekijöiden välisen vuorovaikutuksen 
sääntelemiseksi. Huolimatta parlamentin lukuisista pyynnöistä tehdä avoimuusrekisteristä 
pakollinen säädöksellä toimielinten välisen sopimuksen sijasta (ks. parlamentin 
päätöslauselmat 11. toukokuuta 2011, 15. huhtikuuta 2014, 28. huhtikuuta 2016 ja 
14. syyskuuta 2017) tällaista ehdotusta ei ole vielä näkynyt. Parlamentti on todennut, että 
toisin kuin säädös toimielinten välinen sopimus ainoastaan sallii toimielinten järjestää 
yhteistyönsä (SEUT-sopimuksen 295 artiklan nojalla), mutta se ei salli niiden määrätä 
velvollisuuksia kolmansille osapuolille, mikä olisi tarpeen, jotta rekisteristä voitaisiin tehdä 
oikeasti pakollinen. On todettu, että ainoa soveltuva oikeusperusta tätä asiaa koskevalle 
säädökselle olisi SEUT-sopimuksen 352 artikla. Komissio esitteli kuitenkin 26. syyskuuta 2016 
uuden ehdotuksen komission, neuvoston ja parlamentin väliseksi toimielinten sopimukseksi 

”pakollisesta avoimuusrekisteristä”.  
  
Puheenjohtajakokous nimitti 27. lokakuuta 2016 varapuhemies Sylvie Guillaumen ja AFCO-
valiokunnan puheenjohtajan Danuta Hübnerin neuvottelemaan parlamentin puolesta 
yhteysryhmän tuella. Puheenjohtajakokous hyväksyi pääneuvottelijoiden yhteysryhmän 

tuella laatiman parlamentin toimeksiannon 15. kesäkuuta 2017. Coreper hyväksyi neuvoston 
toimeksiannon 6. joulukuuta 2017. Sekä parlamentin että neuvoston toimeksiannot 
poikkesivat merkittävästi alkuperäisestä ehdotuksesta. Molemmat toimielimet pyysivät 
vuonna 2017 oikeudellisilta yksiköiltään lausunnot, jotka toimivat toimielinten 
neuvottelijoiden tietopohjana. Neuvoston keskeinen oikeudellinen vastaväite oli, että EU:n 
lainsäädännöllä ei voida virallisesti sitoa pysyviä edustustoja tällaiseen oikeudelliseen 
järjestelyyn ja pysyvien edustustojen sitoutumisen on oltava vapaaehtoista. Parlamentin 
oikeudellisen yksikön määrittelemä keskeisin oikeudellinen este oli se, että Euroopan 

parlamentin jäsenten sitominen oikeudellisesti tapaamaan ainoastaan rekisteröityjä 
edunvalvojia rajoittaisi kohtuuttomasti heidän oikeuttaan harjoittaa edustajantoimeaan 
vapaasti (kuten vaalilaissa ja parlamentin työjärjestyksessä on määritelty). Teknisiä 

kokouksia on järjestetty useita, mutta poliittisen tason neuvotteluja on järjestetty vain kolme 
(16. huhtikuuta 2018, 12. kesäkuuta 2018 ja 13. helmikuuta 2019).  

  
Komissio väitti neuvotteluissa, että ainoa keino tehdä avoimuusrekisteristä aidosti pakollinen 

oli soveltaa periaatetta, jonka mukaan rekisteröinnin puuttuminen tarkoittaa, että 
tapaamista ei voida järjestää, kaikkiin toimielimiin ja kaikkiin päätöksentekijöihin, jotka on 
määritelty komission ehdotuksessa toimielinten väliseksi sopimukseksi. Neuvoston 
ehdottama vaihtoehto oli puolestaan vapaaehtoinen järjestelmä, jossa avoimuusrekisterin 

mukaiset velvollisuudet määrättäisiin nykyiselle puheenjohtajavaltiolle ja tuleville 
puheenjohtajavaltioille antamalla poliittinen julkilausuma, joka hyväksyttäisiin neuvostossa 
yhdessä avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen kanssa. Tällä julkilausumalla 
vapaaehtoinen velvollisuus laajennettaisiin koskemaan 23:a jäsenvaltiota, jotka ovat 
ilmaisseet halukkuutensa liittyä järjestelmään. Parlamentin yrityksessä rakentaa silta 
kantojen välille pyrittiin tekemään rekisteröimättömien edunvalvojien pääsystä parlamentin 
päätöksentekijöiden puheille mahdotonta erilaisilla liitännäistoimenpiteillä (esim. 
edunvalvojien velvollisuus rekisteröityä, jos he haluavat osallistua kuulemisiin, 
valtuuskuntien tai työryhmien kokouksiin, tapahtumien sponsorointikielto ja kulkulupien 



 

 

toimittaminen). Parlamentti muutti rinnakkaisessa ja erillisessä menettelyssä 

työjärjestystään avoimuutta koskevien toimenpiteiden osalta määräämällä erityisesti 
esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja valiokuntien puheenjohtajia koskevan velvollisuuden 

julkaista verkossa kaikki suunnitellut tapaamiset avoimuusrekisterin soveltamisalaan 
kuuluvien edunvalvojien kanssa (työjärjestyksen 11 artikla). Komissio päätti keskeyttää 

neuvottelut syyskuussa 2018. Viimeisin poliittisen tason kokous pidettiin 13. helmikuuta 
2019. Sekä parlamentti että neuvosto esittivät vahvan vetoomuksen avoimuusrekisteriä 

koskevan toimielinten välisen sopimuksen hyväksymiseksi kahdeksannella vaalikaudella, 
mutta se ei osoittautunut mahdolliseksi. 

  
Puheenjohtajakokous korosti kokouksessaan 11. huhtikuuta 2019 tältä osin ja parlamentin 

pääneuvottelijoiden kanssa käydyn keskustelun jälkeen, että toimielinten väliset sopimukset 
voivat sitoa ainoastaan toimielimiä ja vain siinä laajuudessa kuin ne voivat sitoa itsensä 

perussopimusten nojalla ja että aidosti pakollista avoimuusjärjestelmää, jonka on tarkoitus 
sitoa kolmansia osapuolia, ei voida toteuttaa toimielinten välisellä sopimuksella. 
  
Puheenjohtajakokous hyväksyi myöhemmin pääneuvottelijoiden suositukset siitä, että 
tuleva komissio esittelisi lainsäädäntöehdotuksen. Jos tämä ei osoittaudu mahdolliseksi, 
toimielinten välistä sopimusta koskevia neuvotteluja olisi jatkettava tulevalla vaalikaudella 
aiempien kahden vuoden aikana tehdyn työn ja saadun toimeksiannon pohjalta.  

 

12.3. SEU-sopimuksen 50 artiklassa määrätyn menettelyn arviointi 
 

SEU-sopimuksen 50 artiklan täytäntöönpano on osoittanut, että artiklan sisällön 
määrittelyssä on jonkin verran poliittista liikkumavaraa. Toisaalta SEU-sopimuksen 

50 artiklassa ja yleisesti perussopimusten määräyksissä asetetaan merkittäviä eromenettelyä 
ja -järjestelyjä koskevia rajoitteita, joita toimielimet ovat tulkinneet tiukasti prosessin aikana.  

 
SEU-sopimuksen 50 artiklassa ei tarjota vastauksia kaikkiin sen täytäntöönpanon aikana 

esille nousseisiin kysymyksiin, kuten siihen, mitä erojärjestelyillä tarkoitetaan, tulevan 
suhteen kehyksen yksityiskohtaisuudesta, menettelyllisestä puolesta, unionista eroamista 
koskevasta aikomuksesta annettavan ilmoituksen muodosta, mahdollisuudesta kumota 
eroamista koskeva aikomus ja neuvottelujen jaksottamisesta.  
 
Nämä kysymykset ratkaistiin Yhdistyneen kuningaskunnan eroprosessin edetessä. Eurooppa-
neuvosto myöhemmin antamissa suuntaviivoissaan, neuvosto neuvotteluohjeissaan, 

parlamentti päätöslauselmissaan ja tuomioistuin brexitiä koskevassa oikeuskäytännössään 
ovat rakentaneet toimintatavan, jota voidaan pitää doktriinina ja käytäntönä EU:sta 

eroamiseksi.  
 

Yhdistyneen kuningaskunnan eromenettelyä ei ollut saatettu päätökseen vaalikauden 
lopussa. SEU-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla myönnetyt kaksi peräkkäistä lisäaikaa 

nostivat esille kysymyksiä Yhdistyneen kuningaskunnan 23.–26. toukokuuta 2019 
järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen oikeudellisesta ja poliittisesta 

luonteesta. Näihin kysymyksiin kuuluivat Yhdistyneen kuningaskunnan velvollisuus osallistua 
EU:n lainsäädännön nojalla vaaleihin, jos maa olisi yhä EU:n jäsen vaalien aikaan ja uudella 



 

 

vaalikaudella, ja maan EU:n jäsenyyden jatkumisen mahdollinen vaikutus EU:n ja erityisesti 

Euroopan parlamentin institutionaaliselle toiminnalle. 
 

Myös menettelyn sisäinen organisointi parlamentissa ja toimielinten välinen dynamiikka olisi 
arvioitava. Ensiksi mainitun osalta AFCO-valiokunnan roolia prosessissa ja vuorovaikutusta 

brexit-ohjausryhmän kanssa olisi syytä pohtia. Toimielinten välisestä näkökulmasta eri 
toimielinten prosessin aikana omaksumat parlamenttia koskevat erilaiset lähestymistavat 

voitaisiin myös arvioida ja analysoida. 
 

Tähän liittyy monimutkaisia EU:n poliittisia, institutionaalisia ja oikeudellisia asioita, jotka on 
arvioitava ja joista on keskusteltava, jotta voidaan varmistaa perusteellinen ja syvällinen 

käsitys SEU-sopimuksen 50 artiklan prosessista ja sen vaikutuksesta koko EU:n rakenteeseen 
ja toimintaan. 

 

12.4. Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen 
 
SEU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa määrätään seuraavaa: ”Unioni liittyy ihmisoikeuksien 

ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen. Liittyminen ei 
vaikuta perussopimuksissa määriteltyyn unionin toimivaltaan.”  
 
Unionin ja Euroopan neuvoston välinen sopimusluonnos saatiin valmiiksi 5. huhtikuuta 2013. 
 
Neuvottelujen aikana epävirallinen elin, joka koordinoi tietojen jakamista Euroopan 
parlamentin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen välillä, oli antanut 
molemmille osapuolille mahdollisuuden seurata menettelyä yhdessä. 

 
Liittymissopimuksen tekeminen edellyttää kuitenkin hyväksyntää parlamentilta SEUT-
sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ii luetelmakohdan mukaan 

sekä jäsenvaltioilta jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaan. 
 
Komissio esitti kuitenkin 7. syyskuuta 2013 ennen luonnoksen toimittamista 
allekirjoitettavaksi Euroopan unionin tuomioistuimelle lausuntopyynnön siitä, onko luonnos 

perussopimusten mukainen. 
 
Tuomioistuin antoi 18. joulukuuta 2014 (sitovan) lausuntonsa, jonka mukaan neuvoteltu 
sopimus ei ole perussopimusten tai niihin liitetyn kyseistä liittymistä koskevan pöytäkirjan 

N:o 8 mukainen. 
 
AFCO-valiokunta piti 26. helmikuuta 2015 ensimmäisen yhteisen kokouksen 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa keskustellakseen 
tuomioistuimen lausunnon sisällöstä sekä mahdollisista jatkotoimista. 
 
Toinen kokous kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa 

järjestettiin 20. huhtikuuta 2016, jolloin komissio ja neuvosto eivät olleet vielä tehneet 
aloitetta liittymisprosessin käynnistämiseksi uudelleen, mikä edellyttäisi lausunnon 



 

 

päätelmät huomioon ottaen uusien neuvotteluvaltuuksien hyväksymistä. Oikeudelliset 

asiantuntijat ja neuvoston, komission ja Euroopan neuvoston edustajat pohtivat näin ollen 
keinoja vastata tuomioistuimen vastalauseisiin. 

 
Asia on yhä esityslistalla seuraavalla vaalikaudella, sillä siinä ei ole tämän jälkeen tapahtunut 

edistystä. 
 

12.5. Työjärjestys 
 
Parlamentin työjärjestyksen tarkistamisen aikana pidettiin ennenaikaisena keskustella 

kahdesta aiheesta, jotka liittyvät sisäisiin talousarviomenettelyihin ja niitä koskevien 
sääntöjen soveltamiseen. Ne jätettiin avoimiksi tulevia tarkistuksia varten.  

 

12.6. Toimielinten välinen sopimus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 

 
Tämä asiakokonaisuus liittyy vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevien 
ehdotusten pakettiin, ja siinä määritellään, miten toimielimet tekevät yhteistyötä 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä ja joidenkin monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
asetuksessa ehdotettujen erityisen välineiden puitteissa.  
 
Vaikka AFCO-valiokunnalla on parlamentin työjärjestyksen mukaan toimivalta tarkastella 

toimielinten välisiä sopimuksia ja sen vastuulla on siten laatia parlamentille mietintö, jossa 
se ehdottaa sopimusluonnoksen hyväksymistä tai hylkäämistä, budjettivaliokunnalla on 

toimielinten sopimusten neuvottelemista ja täytäntöönpanoa koskeva toimivalta 
parlamentin talousarvioon liittyvien valtaoikeuksien alalla, minkä vuoksi myös se laatii 

mietinnön kyseessä olevasta toimielinten välisestä sopimuksesta. Aiemmin – erityisesti 
vuosina 2007 ja 2013 – noudatetun menettelyn mukaisesti molemmista mietinnöistä olisi 

keskusteltava ja äänestettävä yhdessä täysistunnossa, eikä kumpikaan valiokunta saa laatia 
lausuntoa toisen valiokunnan mietinnöstä. 

 
Koska vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevia neuvotteluja ei ollut 

saatettu päätökseen kahdeksannella vaalikaudella, sekä monivuotista rahoituskehystä 
koskeva asetus, että toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 

talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta siirtyvät uudelle vaalikaudelle. 
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0288_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0805(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0107_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0900(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0249_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2080(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0080_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2093(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0044_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2094(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

2018/2111(INI) 

P8_TA(2019)0076 

Implementation of the 
Treaty provisions related to 
EU Citizenship 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

117 

2018/2112(INI) 

P8_TA(2019)0077  

Implementation of the 
Treaty provisions 
concerning enhanced 
cooperation 

Alain 
LAMASSOURE 

55 

2018/2113(INI)  

P8_TA(2019)0078  

Implementation of the 
Treaty provisions on 
Parliament’s power of 
political control over the 
Commission 

Mercedes BRESSO 

86 

2018/2114(INI) 

P8_TA(2019)0134  

Implementation of the legal 
provisions and the Joint 
Statement ensuring 
parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 

György 
SCHÖPFLIN 

32 

2018/2096(INI) 

P8_TA(2019)0045 

Ombudsman’s strategic 

inquiry OI/2/2017 on the 
transparency of legislative 

discussions in the 
preparatory bodies of the 
Council of the EU 

Jo LEINEN 

(AFCO) 

+ 

Yana TOOM 

(PETI) 

105 

2015/0907(APP) 

P8_TA(2018)0282  

Election of the members of 

the European Parliament by 
direct universal suffrage, 
annexed to Council Decision 

76/787/ECSC, EEC, Euratom 
of 20 September 1976 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 
4 

2018/2170(REG) 

P8_TA(2019)0046 

Amendments to the Rules 
of Procedure affecting 

Chapters 1 and 4 of Title I; 
Chapter 3 of Title V; 

Chapters 4 and 5 of Title VII, 
Chapter 1 of Title VIII; Title 
XII; Title XIV and Annex II 

Richard CORBETT 

46 

2018/0336(COD) 

P8_TA(2019)0155  

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 
and of the Council 
amending Regulation (EU, 

Rainer WIELAND 
+ 

Mercedes BRESSO 
15 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2111(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2112(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0077_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2113(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0078_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2114(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0045_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0282_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0046_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0155_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

Euratom) No 1141/2014 as 
regards a verification 
procedure 
related to infringements of 

rules on the Protection of 
personal data in the context 

of elections to the European 
Parliament 

2018/0811(CNS) 

P8_TA(2019)0009 

Proposal for a Council 
decision amending the 

Statute of the European 
Investment Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

2019/0804(CNS) 

P8_TA(2019)0414 

Proposal for Amendment of 

the EIB’s Statute - Request to 
launch the Article 308 
procedure 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 

INL Proposal for a Regulation 
of the European 

Parliament on the detailed 
provisions governing the 

exercise of the European 
Parliament’s right of 

inquiry replacing the 
Decision of the European 

Parliament, the Council 
and the Commission of 19 

April 1995 (95/167/EC, 
Euratom, ECSC) 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

Oral Questions: 
- B8-0613/2017 (to the 
Council) 
- B8-0614/2017 (to the 
Commission) 
Debate in Plenary on 13 
December 2017: 
PV PLENARY_P8_PV-
PROV(2017)12-13_EN 
• 22 01 2019: adoption of 
draft Questions to Council and 
Commission for oral answer 
with debate (Rule 128) (by 14 
+; 1-; 1abstention, NO RCV) on 
Negotiations with Council and 
Commission on European 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal - 
AFCO/8/15393 2019/2536 
(RSP) 
Commission: 
B8-0000/2019 
O-000004/19 (COMM) 
Council 
B8-0000/2019 

O-000003/19 (CONS)  
• 29.1.2019 Motion for a 
Resolution (to wind-up the 
debate in Plenary) on 
Negotiations with the Council 
and Commission on 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal was 
adopted in AFCO on 29 
January 2019 with RCV 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0811(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0009_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0804(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0414_EN.html?redirect


 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 
(requested by S&D): 19 votes 
in favour, 1 against, 1 
abstention 

2018/0427

(NLE)  

Proposal for a COUNCIL 
DECISION on the 
conclusion of the 
Agreement on the 
withdrawal  
of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland from the European 
Union and the European 

Atomic Energy Community 

Guy VERHOFSTADT Awaiting committee 
decision 

2016/2246

(ACI) 

Inter-institutional 

Agreement establishing a 
mandatory transparency 

register covering 
Parliament, Council and 

Commission 

Transparency Register 
contact group: 

Ra iner WIELAND (PPE) 
Jo LEINEN (S&D) 

Pi rkko RUOHONEN-LERNER 
(ECR) 
Maite PAGAZAURTUNDÚA 

RUIZ (ALDE) 
Denis DE JONG (GUE/NGL) 
Sven GIEGOLD 
(GREENS/EFA) 
Isabella ADINOLFI (EFDD) 
Edouard FERRAND (ENF) 

 

2018/2070

(ACI)  

Proposal for a 

Interinstitutional 
Agreement between the 

European Parliament, the 
Council and the 
Commission on budgetary 
discipline, on cooperation 
in budgetary matters and 

on sound financial 
management 

Charles GOERENS  

 

 

Liite 2 
 

 Tulkinnat 
 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

2015/2047(REG) 

P8_TA(2015)0096 

Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex 
XVI to the Rules of Procedure (Guidelines 
for the approval of the Commission) 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0096_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

2015/2152(REG) 

P8_TA(2015)0295 

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of 
the Rules of Procedure 
(Questions for written answer) 

 

2015/2153(REG) 
P8_TA(2015)0296 

Interpretation of Rule 191 of the Rules of 

Procedure (Suspension or closure of the 
sitting) 

 

2016/2218(REG) 
P8_TA(2016)0362 

Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of 
Procedure 

(Adoption of amendments to a Commission 
proposal) 

 

2017/2095(REG) 
P8_TA(2017)0293 

Interpretation of Rules 5 and 210a of the 
Rules of Procedure 

Rainer Wieland 
+ 
Richard Corbett 

2019/2011(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0164 

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the 
Rules of Procedure 

(Voting procedure) 

Richard Corbett 

2019/2019(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0393 

Interpretation of Rule 32(5), first 
subparagraph, second indent of the Rules 
of Procedure (Establishment and dissolution 
of political groups) 

Richard Corbett 

2019/2020(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0392 

Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules 
of Procedure 

(Adopting and amending the agenda) 

Richard Corbett 

 

 
Liite 3 

 

 Suulliset kysymykset ja päätöslauselmaesitykset 
 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

2017/2550(RSP) 
To the Commission: 

O-
000007/2017/rev.1 

B8-0205/2017 

Review of the regulation on the statute and 
funding of European political parties and 

foundations 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional Affairs) 

2017/2993(RSP) 

To the Commission: 
O-000090/2017 

B8-0614/2017 
To the Council:  

The European Parliament’s right of inquiry 
Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional Affairs) 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0295_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0296_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0362_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0293_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000090_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

O-000089/2017 
B8-0613/2017 

2017/3019(RSP) 
To the Council:  

O-000099/2017 
B8-0002/2018 

Reform of the electoral law of the European 
Union  

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional 
Affa i rs) 

2019/2536(RSP) 
To the Commission:  
O-000004/2019 
B8-0020/2019 
To the Council: 
O-000003/2019 
B8-0019/2019 
 
Motion for a 

Resolution: 
B8-0238/2019 

on Negotiations with the Council and 
Commission on Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal 
 
 
 
 
 
on the negotiations with the Council and 

Commission on the legislative proposal for a 
regulation on the European Parliament’s 

right of inquiry 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 

Committee on 
Consti tutional 
Affa i rs) 
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 Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset 
 

Procedure number Title 

2015/2647 (DEA) 
 

Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V 
and VII of Regulation No 211/2011 of the European Parliament 

and of the Council on the citizens’ initiative 
2015/2889(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation on the content and functioning 

of the register of European political parties and foundations  

2018/2800(DEA)  Commission Delegated Regulation amending Annex III of 
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of 
the Council on the citizens’ initiative 

2019/2619(DEA) 
 

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and 
amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of 

the European Parliament and of the Council on the citizens’ 
initiative 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000089_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0238_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2647(DEA)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2889(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2800(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2619(DEA)&l=en
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 Lausunnot 
 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm
ents 

2014/2040(BUD) 

P8_TA(2014)0036 

General budget of the European 
Union for the financial year 2015 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 10 

2014/2145(INI) 

P8_TA(2015)0238 

The review of the economic 
governance framework: stocktaking 
and challenges 

Sylvie GOULARD 
42 

2014/2252(INI) 

P8_TA(2016)0103 

Annual reports 2012-2013 on 

subsidiarity and proportionality 

Kazimierz 

Michał 
UJAZDOWSKI 

34 
 

2014/2253(INI) 

P8_TA(2015)0322 

30th and 31st annual reports on 

monitoring the application of EU 
Law (2012-2013) 

Fabio Massimo 
CASTALDO 32 

2014/2254(INI) 
P8_TA(2015)0286 

The situation of fundamental rights 
in the European Union (2013-2014) 

Ramón 
JÁUREGUI 
ATONDO 

57 

2014/2228(INI) 

P8_TA(2015)0252 

Recommendations to the European 

Commission on the negotiations for 
the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) 

Esteban 

GONZÁLEZ 
PONS 

53 

2015/0009(COD) 

P8_TA(2015)0236 

European Fund for Strategic 
Investments 

Danuta Maria 
HÜBNER 

213 

2015/2060(INI) 

P8_TA(2016)0108 

The EU role in the framework of 

international financial, monetary 
and regulatory institutions and 
bodies 

Paulo RANGEL 

52 

2015/2074(BUD) 

P8_TA(2015)0263 

2016 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2015/2104(INI) 

P8_TA(2015)0403 

The role of the EU within the UN - 

how to better achieve EU foreign 
policy goals 

David 

McALLISTER 41 

2015/2132(BUD) 

P8_TA(2015)0376 

General budget of the European 

Union for the financial year 2016 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER  

2015/2128(INI) 

P8_TA(2016)0071 

Annual Report 2014 on the 
Protection of the EU’s Financial 

Mercedes 
BRESSO 

28 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2040(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0036_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2252(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2253(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0322_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2254(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0236_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2060(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0108_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2074(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0263_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2104(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0403_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0376_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2128(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

Interests - Fight against fraud 

2015/2156(DEC) 

P8_TA(2016)0418 

Discharge 2014: EU general budget - 
Council and European Council 

Pascal DURAND 
27 

2015/2254(INL) 

P8_TA(2016)0409 

Establishment of an EU mechanism 
on democracy, the rule of law and 
fundamental rights 

György 
SCHÖPFLIN 81 

2015/2283(INI) 

P8_TA(2017)0210 

Annual report 2014 on subsidiarity 
and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

66 

2015/0906(COD) 

P8_TA(2016)0278 

Transfer to the General Court of the 
EU of jurisdiction at first instance in 
disputes between the Union and its 
servants 

Danuta Maria 
HÜBNER 

 

2015/0270(COD) 

 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 

806/2014 in order to establish a 
European Deposit Insurance Scheme 

Danuta Maria 
HÜBNER 

36 

2015/2344(INI) 
P8_TA(2017)0050 

Budgetary capacity for the euro area Paulo RANGEL 
86 

2015/2353(INI) 

P8_TA(2016)0309 

Preparation of the post-electoral 

revision of the MFF 2014-2020: 
Parliament’s input ahead of the 
Commission’s proposal 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

29 

2016/2009(INI) 

P8_TA(2016)0485 

The situation of fundamental rights 
in the European Union in 2015 

Cristian DAN 
PREDA 

50 

2016/2047(BUD)P

8_TA(2016)0475 

General budget of the European 

Union for the financial year 2017 - 
all sections 

György 
SCHÖPFLIN 4 

2015/2326(INI) 
P8_TA(2016)0385 

Monitoring the application of Union 

law: 2014 Annual Report 

Gerolf 

ANNEMANS 
NA 

2016/2052(INI) 

P8_TA(2016)0435 

European Defence Union David 

McALLISTER 
66 

2016/2055(INI) 

P8_TA(2017)0022 

The role of whistle-blowers in the 
protection of the EU´s financial 
interests 

Morten 
MESSERSCHMIDT 40 

2015/2329(INI) 
P8_TA(2017)0063 

Implementation report on Europe 
for Citizens 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

28 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2156(DEC)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0418_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2283(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0906(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0278_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2344(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2353(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0475_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2326(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0385_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0022_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2329(INI)&l=en
file://///ipolbrusnvf01/afco/wpdoc/14_BILAN%20DE%20LA%208eme%20LEG_AFCO/P8_TA(2017)0063
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2016/2224(INI) 

P8_TA(2017)0402 

Legitimate measures to protect 

whistle-blowers acting in the public 
interest when disclosing the 

confidential information of 
companies and public bodies 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

74 

2016/0823(CNS) 

P8_TA(2017)0023 

List of third States and organisations 

with which Europol shall conclude 
agreements 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2017/2010(INI) 

P8_TA(2018)0120 

Annual Reports 2015-2016 on 
subsidiarity and proportionality  

Cristian DAN 
PREDA 

41 

2017/2011(INI) 

P8_TA(2017)0421 

Monitoring the application of EU law 
2015 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

59 

2017/0035(COD)  Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
No 182/2011 laying down the rules 
and general principles concerning 
mechanisms for control by Member 

States of the Commission’s exercise 
of implementing powers 

Pascal DURAND 

43 

2017/2043(BUD) 
P8_TA(2017)0302 

2018 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2017/2044(BUD) 

P8_TA(2017)0458 
 

General budget of the European 
Union for the financial year 2018 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 5 

2017/2052(INI) 

P8_TA(2018)0075 

The next MFF: preparing the 
Parliament’s position on the MFF 
post-2020 

Gerolf 
ANNEMANS 31 

2017/2053(INI) 

P8_TA(2018)0076 

Reform of the European Union’s 
system of own resources 

Mercedes 
BRESSO 

30 

2017/2069(INI) 

P8_TA(2017)0487 
 

EU Citizenship Report 2017: 
Strengthening Citizens’ Rights in a 
Union of Democratic Change 

Cristian DAN 
PREDA 42 

2017/2131(INL) 

P8_TA-PROV(2018)0340 

The situation in Hungary (pursuant 

to the European Parliament 
resolution of 17 May 2017) 

Maite 

PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

32 

2017/0232(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0375 

Proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 

Danuta Maria 
HÜBNER 45 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0823(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0023_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2010(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2011(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0421_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0035(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2043(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0302_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0458_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0487_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0232(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

No 1092/2010 on European Union 
macro-prudential oversight of the 
financial system and establishing a 
European Systemic Risk Board 

2017/0326(COD) 
P8_TA-PROV(2018)0426 

 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 

amending Regulation (EU) No 
1093/2010 as regards the location of 

the seat of the European Banking 
Authority 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

5 

2017/0328(COD) 

P8_TA-PROV(2018)0427 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 
726/2004 as regards the location of 
the seat of the European Medicines 
Agency 

Mercedes 
BRESSO 

8 

2017/2273(INI) 

P8_TA(2018)0268 

Monitoring the application of EU law 
2016 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

39 

2017/0335(CNS)  Proposal for a Council Directive 
laying down provisions for 

strengthening fiscal responsibility 
and the medium-term budgetary 
orientation in the Member States 

György 
SCHÖPFLIN 

(became rapporteur for 
the opinion on 21 
November 2018 since 
Claudia Tapardel resigned 
as a result of the vote) 

12 

2018/2024(BUD) 
P8_TA-PROV(2018)0311 

2019 Budget – Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2018/2046(BUD) 

P8_TA-PROV(2018)0404 

General budget of the European 
Union for the financial year 2019 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 4 

2018/0900(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0179 

Proposed amendments to Protocol 
No 3 on the Statute of the Court of 
Justice of the European Union 

Morten 
MESSERSCHMID
T 

13 

2018/0106(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0366 

Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the 
Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law 

Ramón 

JÁUREGUI 
ATONDO 

250 

2018/0136(COD) 
P8_TA-PROV(2019)0349 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 

Council on the protection of the 
Union’s budget in case of 

Helmut SCHOLZ 

121 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0326(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0268_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0335(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2024(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0900(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

generalised deficiencies as regards 
the rule of law in the Member States 

2018/2099(INI) 
P8_TA-PROV(2018)0514 

Annual report on the 
implementation of the Common 
Security and Defence Policy 

Paulo RANGEL 
35 

2018/0207(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0000 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council establishing the Rights and 
Values programme 

Josep Maria 
TERRICABRAS 

108 

2018/0166R(APP) 

P8_TA-PROV(2018)0449 

Interim report on the Multiannual 
Financial Framework 2021-2027 – 

Parliament’s position in view of an 
agreement 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

44 

2017/0333R(APP) 

P8_TA-PROV(2019)0218 

Establishment of the European 

Monetary Fund 

Danuta Maria 

HÜBNER 
27 

2019-2010(BUD)  2020 Budget Mandate for the 
Trilogue 

Alain 
LAMASSOURE 

NA 

 
 

PENDING – AFCO – Opinions – 8th Legislature 

2011/0073(COD) 

 

Amendment to Regulation (EC) No 
1049/2001 regarding public access 
to European Parliament, Council and 
Commission documents 

Helmut SCHOLZ 

2017/0333(APP) 

 

Proposal for a Council Regulation on 
the Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria HÜBNER 

2017/0360(NLE) 

 

Proposal for a Council decision on 

the determination of a clear risk of a 
serious breach by the Republic of 
Poland of the rule of law 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ 

2018/0135(CNS) 

 

Proposal for a Council Decision on 

the system of Own Resources of the 
European Union 

Jasenko SELIMOVIC 

2018/0166(APP) 

 

Proposal for a Council regulation 

laying down the multiannual 
financial framework for the years 
2021 to 2027 

Fabio MASSIMO CASTALDO 

 BUDGET 2020 Alain LAMASSOURE 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2099(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2010(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0073(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0360(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0135(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en


 

 

Liite 6 
 

 Kuulemiset ja työpajat 
 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

Hearing Commissioner-designate 

 
Frans TIMMERMANS, First Vice-

President of the European 
Commission, in charge of Better 

Regulation, Inter-Institutional 
Relations, the Rule of Law and the 

Charter of Fundamental Rights  

07/10/2014 (The CoP decided that the First Vice-
President designate Frans Timmermans 
(foreseen to be auditioned jointly by AFCO, 
LIBE and JURI), would be auditioned in a 

hearing under the format of CoP open to all 
Members. The reason advanced for this 
decision is the horizontal nature of the 
functions of the Vice-President) 

Workshop (Policy Department): 

 
Challenges in  Constitutional 

Affairs in the new term: taking 

stock and looking forward 

 

06/11/2014 ● Yves Bertoncini 

● Uwe Puetter 
● Olivier Costa 

● Wolfgang Wessel 
● Monica Claes 
● Steve Peers 
● Carlos Closa Montero 
● Luciano Bardi  
● Enrico Calossi 
● Marta Ballesteros 
● David Coen 

Hearing 
 

The reform of the European 
Electoral Law 

 

04/12/2014 ● Andrew Duff, both former MEP and 
AFCO Rapporteur on the 

modification of the Act concerning 
the election of the members of the 

European Parliament by direct 
universal suffrage of 20 September 

1976 
● Friedrich Pukelsheim, former 

Professor (professor emeritus) of 
the Institute for Mathematics at the 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

University of Augsburg 
● Brendan O’Leary, Lauder Professor 

of Political Science at the University 
of Pennsylvania 

● Roberto d’Alimonte, full Professor 
of Political Science at the 
Department of Political Science at 
the University of Florence 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Notre Europe Institute Jacques 

Delors in Paris 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

20/03/2015 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Idea Givers: 

● Madeeha Mehmood 
● Loredana Urzica 
● Michael Mayer 

Hearing (AFCO, with PETI 
associated) 
 
Lessons to be drawn from the 

implementation of the European 
Citizens’ Initiative(ECI) regulation 

 

26/02/2015 ● Carsten Berg, General Coordinator 
of “The ECI Campaign” 

● Philippe Poirier holder of the Chair 
in parliamentary studies at the 

University of Luxembourg 
● Jean-Luc Sauron, associate 

professor of International law at 
the Paris-Dauphine University 

Other speakers: 
● Frans TIMMERMANS, First Vice-

President of the European 
Commission 

● Pablo Sánchez Centellas, 
Spokesperson for the organizers of 
the successful ECI on the Right to 
Water 

● Prisca Merz, Director of the ECI End 

Ecocide in Europe 
● Ernst Johansson, lawyer 

representing the rejected ECI - the 
Minority SafePack case 
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Title and poster Date Experts 

 
 

● Ian Harden, Secretary-General, 
European Ombudsman 

● Anne-Marie Sigmund, CESE 
● Tamás Molnár, adjunct professor, 

Corvinus University of Budapest, 
Institute of International Studies 

● Francisco Polo, International 
petitioning platform Change.org 

● Susana del Río Villar, author and 
director of the EU project: 

Upgrading Europe 
● Diana Wallis, former PETI 

rapporteur on the ECI Regulation 
● Carlo Casini, former AFCO Chair 
● György Schöpflin, EP rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on 
the implementation of Regulation 
211/2011 

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE, 

JURI 
 

Towards a high degree of 
accountability, transparency and 

integrity in the EU institutions 

 
 
 

26/03/2015 ● Raj Chari 
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Title and poster Date Experts 

Joint-Hearing AFCO, ECON 
 

Institutional aspects of the new 
rules on economic governance 

and the role of the Eurogroup 
 

 

05/05/2015 Experts AFCO: 
● Paul Craig, University of Oxford 

● Daniela Schwarzer, Senior Director 
of Research and Director of the 

Europe Programme, German 
Marshall Fund 

● Mario La Torre, Professor of 
Economics of Financial 

Intermediaries, La Sapienza 
University 

 
Experts ECON:  
● Daniel Gros, Director of Economic 

Policy Studies CEPS 
● René Repasi, Scientific coordinator 

of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance of Universiteit Leiden 

● Xavier Ragot, Director of 
Observatoire Français des 
Conjonctures Économique (OFCE) 

Hearing (AFCO)  
 

The institutional future of the 
European Union within and 
beyond the Treaty of Lisbon 

 

26/05/2015 ● René Repasi, European Research 
Centre for Economic and Financial 

Governance 
● Marise Cremona, European 

University Institute 
● Sergio Carrera, Centre for European 

Policy Studies 
● Antonio Padoa Schioppa, 

Università degli Studi di Milano 

● Christian Calliess, Freie Universität 
Berlin  

● Andrew Duff, former Member of 
the European Parliament 

● Markku Markkula (President of the 
Committee of the Regions) 

● Luca Jahier (President of Group III 
“Various Interests” of the European 

Economic and Social Committee) 
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Title and poster Date Experts 

Workshop AFCO (Policy 
Department) 

 
The best practices in legislative 

and regulatory processes in a 
constitutional perspective 

 

 

17/06/2015 ● Andrea Renda, Center for European 
Policy Studies 

● Arnout Mijs, Clingendael 
● Rachel Shub, Office of the United 

States Trade Representative 
● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of 

Foreign Affairs of Poland, EU 
Economic Department 

Workshop AFCO (Policy 

Department) 
 
Transparency, accountability and 

integrity in the EU institutions 
 

 

22/09/2015 (Study Pol icy Department on Declarations of 
Financial interests and their Scrutiny in the 
Nacional Legislatures) 

● Janos Bertok, Head of the Public 
Sector Integrity Division, Public 
Governance Directorate of the 
OECD 

● David Coen, Director of the School 
of Public Policy at the University 
College London and author of the 
study on “Institutional and 
Constitutional aspects of special 
interest representation” 

● Roland Blomeyer, Blomeyer & 
Sanz, author of the study 
“Declarations of financial interests 
and their scrutiny in the national 
legislatures” 
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Title and poster Date Experts 

Joint-Hearing AFCO-AFET 

The Common Foreign and 

Security Policy under the Treaty 
of Lisbon: unlocking its full 

potential 

 

13/10/2015 

(AFET slot) 

Experts AFCO: 
● Panos Koutrakos  

● Stefano Silvestri  

Experts AFET 

● Nicolai von Ondarza 
● Olivier de France 

Hearing (JURI, with AFCO 
associated) 

 
The Interinstitutional Agreement 

on Better Regulation 

 

13/10/2015 

(JURI slot) 

Expert JURI: 
● William Robinson, Associate Fellow 

at Institute of Advanced Legal 
Studies, University of London, UK 

Other speakers: 

● Angelika Niebler, MEP 
● József Szájer, MEP  

● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP  
● Sajjad Karim, MEP 

● Kostas Chrysogonos, MEP 
● Heidi Hautala, MEP 
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Title and poster Date Experts 

Hearing 
 

Parliamentary scrutiny over the 
executive in the European Union 

 

19/11/2015 ● Christine Neuhold, Special Chair EU 
Democratic Governance, 

Department of Political Science, 
Faculty of Arts and Social Sciences, 

Maastricht University 
● Olivier Rozenberg, Associated 

Professor in Political Sciences, 
Centre d’études européennes de 

Sciences Po, Paris 
● Philippe Poirier, Holder of the Chair 

of Parliamentary Studies Research 
in the Chamber of Deputies of 
Luxembourg, Head of the collection 
on parliamentary studies - Editions 
Larcier, Associate Professor of 
Political Sciences at the College of 
Bernardins & at the University of 
Paris Sorbonne (Celsa) 

Joint-Hearing LIBE-AFCO 
 

Respect for Democracy, 
Fundamental rights and the Rule 

of law: the role of the judiciary 
 

 

22/02/2016 
(in the framework of enhanced cooperation 
(Rule 53 +)) AFCO opinion to LIBE on the 
Establishment of an EU mechanism on 

democracy, the rule of law and fundamental 
rights  (2015/2254(INL)) (rapporteur György 
Schöpflin) 

AFCO expert: 
● Miklos Szantho, managing director 

and head analyst of Centre of 
Fundamental Rights (Alapjogokért 
Központ) 

Other speakers: 

● Michal Bobek, Advocate General, 
Court of Justice of the European 

Union  
● Angelika Nussberger, Judge, 

European Court of Human Rights 

● Jean De Codt, First President, Court 
of Cassation (Belgium) and Member 
of the Network of the Presidents of 
the Supreme Judicial Courts of the 
EU 

● Dariusz Zawistowski, National 
Council of the Judiciary of Poland, 
Member of the European Network 

of Councils for the Judiciary 
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Title and poster Date Experts 

Hearing AFCO 
 

e-Democracy in the European 
Union: potential and challenges 

 

14/03/2016 
(this hearing is an element for the preparation of 
the report: 
eDemocracy in the European Union: potential and 
chal lenges (2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui 

Atondo) 

● Roberto Viola, Director-General, 
DG CONNECT, European 
Commission 

● Rafał Trzaskowski, former Polish 
Minister for the Administration and 
Digitalization and former MEP 

● Elena García Guitián, Professor of 
Political Sciences and 
Administration at the Autonomous 
University of Madrid 

● Alexander Trechsel, Professor of 
Political Science and Head of the 
Department of Political and Social 
Sciences of the European University 
Institute 

● Elisa Lironi, ECAS Digital Democracy 
Coordinator 

● Josephine Shaw, Milieu Limited’s 

Senior Expert  
 

 

Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO, 
PETI  

 
Union citizenship in practice: our 

common values, rights and 
democratic participation 

15/03/2016 Hearing jointly organized by the European 
Commission (DG Justice and Consumers) and the 
European Parliament (LIBE, PETI, AFCO and JURI 

Committees) 

● Paul Nemitz, Director of 
Directorate for Fundamental rights 

and Union citizenship, DG Justice 
and Consumers, EC 

● Andrew Duff, Visiting Fellow, 
European Policy Centre 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Jacques Delors Institute 

● Carmen Preising, Head of Unit, 
Work Programme and Stakeholder 

Consultation, Secretariat-General, 
EC 

● Ida Birkvad Sørensen, Member of 
the Board, European Youth Forum 
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Hearing AFCO 

Accession to the European 

Convention on Human Rights 
(ECHR): stocktaking after the ECJ’s 

opinion and way forward 

 

20/04/2016 ● Sonia MORANO-FOADI, Reader in 
Law (Associate Professor) and 

Director of the Centre for Legal 
Research and Policy Study at the 

Law School, Oxford Brookes 
University 

● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in 
Law from the University of Leicester 

Other speakers: 
● Martijn DE GRAVE, Head of Legal 

and Institutional Affairs, 
Coordinator for Justice and Home 
Affairs (Dutch Permanent 

representation, Council Presidency) 
● Johannes KRÄMER, Legal Adviser at 

the Legal Service of the European 
Commission 

● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the 
Legal Advice and Public 

International Law Directorate of the 
Council of Europe 

● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary 
Director General of the Legal 

Service of the Council of the 
European Union 

● Ricardo PASSOS, Director for 
Institutional and Parliamentary 
Affairs of the Legal Service of the 

European Parliament 

Hearing AFCO, with AFET 
associated 
 
The role of the EU in 
international organisations 

including the United Nations 

15/06/2016 AFCO experts: 
● Jan Wouters, Full Professor of 

International Law and International 
Organizations, and Director at the 
Leuven Centre for Global 

Governance Studies - Institute for 
International Law, KU Leuven 

(Belgium) 
● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law 

at the “Sołtysiński Kawecki & 
Szlęzak” law firm in Warsaw 

(Poland) 

AFET expert: 
● Jonas Jonsson, Head of Division, 
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Multilateral Relations at the 
European External Action Service 
(EEAS) 

Workshop (Policy Department) 

After the UK Referendum: 

Future Constitutional 
Relationship of the United 

Kingdom with the European 
Union 

 

05/09/2016 ● Francisco Aldecoa Luzárraga, 
Fundacion Alternativas / 

Unversidad Complutense de Madrid 
● Mercedes Guinea Lorenete, 

Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de Madrid 

● René Repasi, EURO-CEFG, 
University of Rotterdam 

● Steve Peers, Professor, University 
of Essex 

 
 

 

Mini-Hearing AFCO  
 
The constitutional relationship of 
the United Kingdom with the 
European Union: the 
consequences of the results of 
the referendum of 23 June 2016 

29/09/2016 
● Guntram Wolff (Director of 

Bruegel) 
● Giorgio Maganza (former Director 

for Institutional Affairs at the 
Council of the EU) 

● Yves Bertoncini (Director of 
Institute Jacques Delors - Notre 
Europe) 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

08/11/2016 The EYE speed hearings - in line with the Bureau 
note of last 23 May - are meant to be a political 

fol low-up to the EYE that was held in Strasbourg 
last May, which gathered over 7.500 young people 

discussing the future of Europe. Several EYE speed 
hearings are currently taking place in various 
parl iamentary committees 

The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 

for discussing with young people.  
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Topics selected for the hearing  
• The future of Europe after Brexit  
• Active ci tizenship 

Idea Givers: 

● Nikolaus Edlinger 

● Leonie Sloots 
● Seyi Akiwowo 

Hearing AFCO 

What constitutional paths for the 

future development of the 
Union? 

29/11/2016 ● Mario Monti, Chair of the High 
level group on own resources, 

former Prime Minister of Italy and 
European Commissioner 

● António Vitorino, Former European 
Commissioner 

Hearing AFCO 

Constitutional implications of 
referenda on European issues 

 

05/12/2016 AFCO experts: 
● Federico de Montalvo, Assistant 

Professor of Constitutional Law, 
Comillas Pontifical University; Vice-

Chair, Spanish Bioethics 
Committee; Member, International 
Bioethics Committee of UNESCO 

● Richard Rose, FBA, Director, Centre 
for the Study of Public Policy, U. of 
Strathclyde and Visiting Prof. 
European U. Institute Florence; 

Wissenschaftszentrum Berlin 

Policy Department experts 

(presentation of a study entitled 
“Referendums on EU matters”): 

● Mario Mendez, Senior Lecturer, 
Department of Law, Queen Mary 
University of London (QMUL) and 
Co-Director, Centre for European 
and International Legal Affairs 
(QMUL), and by 

● Fernando Mendez, Senior 
Researcher, Centre for Research on 
Direct Democracy, University of 
Zurich 

Workshop (Policy Department) 

The composition of the European 

Parliament 
 

30/01/2017 (co-rapporteurs Danuta Hübner and Pedro Silva 
Pereira) 
● Friedrich Pukelsheim, Institut für 

Mathematik, University of 
Augsburg 
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● Victoriano Ramírez González, 
Department of Applied 
Mathematics, University of 
Granada 

● Wojciech Słomczyński, Institute of 
Mathematics, Center for 
Quantitative Research on Politics, 
Jagiellonian University of Cracow 

Workshop (Policy Department) 

Democratic Complementarity: 

Implementing the Treaty 
Provisions on National 

Parliaments 

 

20/03/2017 (Workshop in the framework of the discussions on 
the Implementing report of Paulo Rangel “The 
implementation of the Treaty provisions 

concerning national Parliaments” (2016/2149 
(INI)) 

● Olivier Rozenberg, Associate 
Professor, Centre d’études 

européennes, Sciences Po (Paris) 
● Diane Fromage, Assistant 

Professor, Faculty of Law, 

Maastricht University 
● Luís Heleno Terrinha, Guest 

Professor, Porto Faculty of Law, 
Universidade Católica Portuguesa 

Hearing AFCO 

 
The development of a European 

“demos” 

20/03/2017 ● Peter Wagner (Professor at the 

University of Barcelona) 
● Daniel Innerarity (Professor at the 

University of Basque Country) 
● Kalypso Nicolaïdis (Professor of 

International Relations, University 
of Oxford; Director, Center for 

International Studies, DPIR) 
● Aidan O’Sullivan (the 

Ombudsman’s Head of Cabinet, on 
behalf of the European 
Ombudsman) 
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Workshop (Policy Department) 
 

The Impact and Consequences of 
Brexit on ‘Vested’ Rights of EU 

Citizens Living in the UK and 
British Citizens Living in the EU-

27 

21/03/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 
Professor of Public International 

Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Diego López Garrido, Professor of 
Constitutional Law, University of 

Castilla-La Mancha FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS 

Hearing AFCO 

Implementation of the Treaty 
provisions concerning National 
Parliaments: the way forward 

 

02/05/2017 ● Ingof Pernice, Research Director on 

Global Constitutionalism from the 
Humboldt Institute for Internet and 
Society, Berlin 

● Carlo Casini, former AFCO Chair 
and former rapporteur on national 
Parliaments 

● Ludwik Dorn, former Polish Sejm 
Speaker 
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Hearing AFCO 

BREXIT: constitutional challenges 

and implications 

 

 

 

20/06/2017 ● Sionaidh Douglas-Scott, 
Anniversary Chair in Law, Queen 

Mary University of London 
● Piet Eeckhout, Professor of EU Law, 

University College London, Faculty 
of Laws 

● Christophe Hillion, Professor of 
European Law at the University of 

Leiden and at the University of 
Gothenburg 

 
 
 
 

Hearing AFCO 
 

Regulation 1141/2014 on the 
statute and funding of European 

political parties and foundations 
 

12/07/2017 ● Rainer Wieland and Ulrike 
Lunacek, EP Vice-Presidents in 

charge of the European political 
parties; 

● Didier Klethi, Director General DG 
Finance European Parliament; 

● Ilze Juhansone, Deputy Secretary 
General of the European 

Commission; 
● Michael Adam, Director of the 

Authority for the European Political 
Parties and Foundations 

Hearing AFCO 

Origins and development of sub-
groups of Member States within 
the EU and its impact in the 
integration process 

28/09/2017 ● Charles de Marcilly, Fondation 
Robert Schuman, Head of Brussels 
Office 

● Anna-Lena Kirch, Program 
Coordinator Alfred von Oppenheim 
Center for European Policy Studies, 
German Council on Foreign 

Relations 
● Jacques Ziller, Professor of 
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European Law, University of Pavia, 
Department of Political and Social 
Sciences  

Workshop (Policy Department) 
 
The impact and consequences of 
Brexit on the devolved 
administrations of Scotland, 
Wales and Northern Ireland and 
on the Overseas Territory of 

Gibraltar 

 

28/09/2017 ● Jonathan Tonge, Professor, 
University of Liverpool 

● Michael Keating, Professor, 
University of Aberdeen 

Hearing AFCO 

The constitutional implications of 
the different scenarios for the 
future of the Union 

21/11/2017 ● Luís Miguel Poiares Pessoa 

Maduro, Professor, Director of the 
EUI School of Transnational 

Governance, European University 
Institute 

● Cristina Elías Méndez, Profesora 
Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), Facultad de 
Derecho  

● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 

Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 
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Workshop (Policy Department) 
 
Brexit and the issue of the 
jurisdiction over the Withdrawal 
Agreement and the future 
relationship agreement between 
the EU and the UK 

21/11/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 
Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Steve Peers, Professor, University 
of Essex 

Workshop (Policy Department) 
 
The implications of Brexit on the 

Irish border 
 

28/11/2017 ● David Phinnemore (UK), Professor 
of European Politics; Dean of 
Education (Queen’s University 

Belfast); Visiting Professor (College 
of Europe, Bruges) 

● Katy Hayward (UK), Reader in 
Sociology (Queen’s University 

Belfast); Senior Research Fellow 
(Senator George J. Mitchell 

Institute for Global Peace, Security 
and Justice) 

● Lars Karlsson (Sweden), President 
of KGH Border Services; Former 

Director of World Customs 
Organization; Deputy Director 
General of Swedish Customs 

● John Temple Lang (Ireland) 
Solicitor; Adjunct Professor in 

Trinity College Dublin; Senior 
Research Fellow in Oxford 
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Joint Hearing AFCO-PETI 

Revision of the ECI legal 

framework: Assessing the 
Commission Proposal for a new 

Regulation on the European 
Citizens’ Initiative (2017/0220 
(COD)) 

 

21/02/2018 

(PETI slot) 

AFCO experts: 
● Imants Breidaks, CEO of citizens’ 

initiative platform in Latvia, 
Manabals.lv 

● James Organ, Lecturer in Law at the 
School of Law and Social Justice, 

University of Liverpool 

Hearing AFCO 

Globalisation “trilemma”: how to 
reconcile globalisation, democracy 
and welfare - lessons for the EU 

25/04/2018 ● Davide Cadeddu, professor of 
political theory at the University of 
Milan and executive editor of 
“Glocalism: Journal of Culture, 
Politics and Innovation” 

● Susan George, President of the 
Transnational Institute in 
Amsterdam and Fellow of the Royal 

Society of Arts 
● Ingolf Pernice, Research Director 

on Global Constitutionalism from 
the Humboldt Institute for Internet 

and Society, Berlin 
● Daniel Gros, Director Centre for 

European Policy Studies, Brussels  
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Workshop (Policy Department) 

The consequences for the EU of 
the future relationship agreement 

with the United Kingdom 

 

24/05/2018 ● Federico Fabbrini, Full Professor of 
European Law School of Law & 
Government and Principal of the 
Brexit Institute, Dublin City 
University 

● Franklin Dehousse, Professor of EU 
Law, University of Liège, Former 
Judge of the Court of Justice of the 
EU 

● Michael Dougan, Professor of 
European Law and Jean Monnet 
Chair in EU Law, University of 

Liverpool 

Hearing LIBE, in association with 

ITRE, JURI, AFCO 

FACEBOOK/CAMBRIDGE 

ANALYTICA CASE 

 

04/06/2018 
25/06/2018 
02/07/2018 

Public hearings organised by LIBE in 
association with ITRE, AFCO and JURI to carry 

out an analysis of the various aspects of 
personal data protection 
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Hearing AFCO 

Legality and legitimacy in the 

European integration process 

 

20/06/2018 

 

● Julian Plottka, Institut für 
Europäische Politik e.V., Berlin 

● Warren J. Newman, Senior General 
Counsel, Constitutional, 

Administrative & International Law 
Section, Department of Justice of 

Canada 
● Eleanor Spaventa, Dipartimento di 

Studi Giuridici, Università Bocconi 

AD-HOC Hearing AFCO 

The withdrawal agreement 

between the EU and the UK 

 

24/09/2018 ● René Repasi, Scientific Coordinator 

of the European Research Centre 
for Economic and Financial 

Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 

Rotterdam 
● Christophe Hillion, Professor of 

European Law, University of Oslo 
and University of Leiden 
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Hearing AFCO 

Institutional structure and 

governance of existing forms of 
enhanced cooperation 

 

24/09/2018 (in the framework of two AFCO reports: the 
implementation report on the Treaty provisions 
concerning enhanced cooperation 

(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain Lamassoure) 
and the own-initiative report on Differentiated 
integration (2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal 

Durand) 

● H.E. Ambassador Alexander 

Kmentt, Austrian Permanent 
Representative to the Political and 

Security Committee 

● Peter Csonka, Head of Unit for 
Criminal Law in DG Justice of the 
European Commission 

● Maria Isabel Martinez del Peral, 

Legal Adviser of the European 
Commission Legal Service 

● Maria Teresa Fabregas Fernandez, 
Director for Indirect Taxation and 

Tax administration, DG TAXUD of 
the European Commission 

● Arnout Molenaar, Senior Expert 
Defence Policy Matters, Crisis 

Management and Planning 
Directorate, European External 

Action Service 
● Michael Simm, Head of Strategy 

and Policy Unit at the European 
Defence Agency 

● Hubert Legal, Legal Adviser to the 

European Council and Director-
General of the Council Legal Service  

Hearing AFCO 

Parliament’s powers of political 
control over the Commission after 

Lisbon: lessons learnt and the way 
forward 

10/10/2018 (in the framework of the AFCO “Implementation 
report on the Treaty provisions on Parliament’s 

powers of political control over the Commission” 
(2018/2113(INI)) (Rapporteur: Mercedes Bresso) 

● Olivier Costa, Director of the 
Department of European Political 

and Administrative Studies since 
2013 and Professor at the College 
of Europe 

● Eva-Maria Poptcheva, PhD in 
Constitutional Law, EP 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

Hearing AFCO 
 

Constitutional perspective of EU’s 
social dimension in the context of 

the debate on the future of 
Europe 

 

27/11/2018 ● Frank Vandenbroucke, Professor at 
the University of Amsterdam 

● Francesco Costamagna, Associate 
Professor of European Union law 

and lecturer in international public 
law at the Law Department of 

University of Turin 
● Esther Lynch, Confederal Secretary, 

European Trade Union 
Confederation 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

27/11/2018 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Around 9.000 young people aged between 16 and 
30 from a l l over Europe took part in the third 

edition of the European Youth Event (EYE2018) at 

the European Parliament in Strasbourg on 1-2 
June. The EYE2018 served as a  platform for 
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Title and poster Date Experts 
dia logue between young ci tizens and European 
decision makers. As a direct follow-up of the 
EYE2018, selected EYE2018 participants will 
discuss with MEPs  some of the most relevant 
ideas from the EYE and get their direct feedback. 
European Youth Hearings will take place in seven 

parl iamentary committees between October and 
November. 
 

Idea Givers: 

● Dénes András Nagy 
● Kalojan Hoffmeister 
● Andrea Ugrinoska 

Hearing AFCO 

Constitutionalism in the European 
Union and the constitutional 
interaction between the West and 

East of Europe 

 

07/03/2019 

 

● Anneli Albi, Professor of Law at 

Kent Law School 
● Piero Graglia, Associate Professor 

on History of the International 
Relations at the School of 

Political,Economic and Social 

Sciences, Milan State University 
● Kálmán Pócza, Associate professor 

at the Pázmány Péter Catholic 
University, Budapest 

Hearing AFCO 

European Parliamentary Elections, 

European Parties, European 
Voters 

18/03/2019 ● Claire McGing, Maynooth 
University 

● Marina Costa Lobo, University of 
Lisbon 

● Juan Rodríguez Teruel, University 
of Valencia 
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Other speakers 
● Mikel Landabaso Alvarez, Director 

for Strategy and Corporate 
Communication at the European 
Commission 

● Alexander Kleinig, Head of unit of 
Concept & Design in DG COMM of 
the European Parliament 
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AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

2015 

Riga 

(Latvia) 

18-20 
March 

2015 

Objective: to have a  thorough discussion 
on the perspectives for the EU future 
institutional evolution with different 

national authorities, notably the Latvian 
National Parliament and Constitutional 
Court, as  well as think tanks, social 

partners, civil society organisations and 
prominent Latvian public figures involved 

in EU Affa irs. 

Meetings held with:  

 Representatives  of the EU pol i tica l  
foundations in Latvia 

 The Deputy Speaker of Saeima 

 The Latvian Constitutional Court  
 Students  and academic s taff of the 

Riga  Graduate School of Law 
 The Parl iamentary State Secretary fo r 

EU Affa i rs  

 Representatives of Latvian minorities 

• György Schöpflin 
(PPE) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Gerolf Annemans 

(NI) 

Berlin 
(Germany) 

18-19 June 
2015 

Objective: to hold meetings with national 
institutions playing a leading role in the 
current European debate. 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, PPE) 
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Meetings held with: 

 Members of the German B un destag , 
Committee for Affairs of the European 
Union 

 Meeting with the German Co u n ci l  o f  
Foreign Relations (DGAP) 

 Meeting with Prof. Dr. Ingolf Pe rnice, 
Director of the Walter-Hal ls tein-

Institut 
 Meeting with Stiftun g Wissenschaf t 

und Pol itik  

 The Minis ter of State for European 
Affa i rs 

 Meeting with the Konrad-Adenauer-
Foundation, the Friedrich-Ebert-
Foundation, the Heinrich-Böl l -

Foundation and the Rosa-Luxemburg -
Foundation 

 Dr. Ulrike Guérot, Director of the 
European Democracy Lab  

 The Head of the Federal  Ch an cel lery 

and Federal Minister for Special Tasks 

• György Schöpflin 

(PPE) 

• Viviane Reding 
(PPE) 

• Constance LE GRIP 
(PPE) 

• Elmar Brok (PPE) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

 

 

Strasbourg 

(France) 

8 July 2015 Meeting with Judges at the European 

Court of Human Rights 

Issues discussed: 

1. The European Union accession to the 
European Convention for the protection 

of Human Rights and fundamental 
freedoms 

2. The relationship between the 
European Court of Human Rights and the 
Consti tutional Courts in the Member 

States? Example of “best practice”?  

3. Examples of cases on electoral law 

infringements 

• Paulo Rangel (PPE) 

• Mercedes Bresso 

(S&D) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 
Terricabras 

(Greens/EFA)  

Washington 
D.C. 
and 

Annapolis, 
Maryland 

(United 
States of 
America) 

[ad hoc 

3-6 
November 

2015 

Objective: to acquire direct insight into 
the US constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between Congress and the White 
House, the risk of political gridlock and 
the constitutional mechanism ensuring 
democratic accountability at all levels of 
decision-making and the application of 
the principle of subsidiarity. This is would 
serve for the reflection on the future 
institutional evolution of the EU, the 
need to enhance democratic legitimacy 

of the European Governance, the reform 
of the EU electoral system, the right of 
inquiry of the EP, and more in general on 

transparency, ethics, accountability and 
integrity. 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, PPE) 

• György Schöpflin 

(PPE) 

• Enrique Guerrero 
Salom (S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
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delegation, 
outside the EU] 

Meetings held with: 

 The Bipartisan Policy Center  

 The American Enterprise Institute 
 Roundtable at the George Mason 

University 
 The Center for American Progress 

 The Government Accountability Office 

 The Democratic National Co m m ittee 
Pol i tical Director 

 US Congress 

 The National  Conference of State 

Legislatures  
 The Congressional Research Service  

 A former Judge of the Court of Appeals 
of Maryland 

 A Chief Judge, Court of Appeals  of 

Maryland 
 The Secretary of State of Maryland 

 Members of the General Assem bly o f  
Maryland 

(Greens/EFA) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 

 

 

London 

(United 
Kingdom) 

16-17 
November 

2015 

Objective: To meet the newly elected 
Bri ti sh national authorities, think tanks, 
social partners, civil society organisations 
and prominent public figures involved in 
European affairs to discuss the 

perspectives for a  future institutional 
evolution of the Union in the light of the 
pol itical situation in the country after the 

elections and notably what concerns a 
possible reconsideration of the 

relationship of the UK with the EU. 

Meetings held with: 

 The Minister for Constitutional Reform 
 The Shadow Secretary of State for 

Foreign and Commo nw ealth Af fa i rs  
and the Shadow Minister of S tate fo r 
Europe 

 The Head of the Prime Minis ter’s  
Europe Strategy Unit 

 The Former leader of the Scottish 

National Party 
 The UK Parl iament 

 The Secretary of State for Foreign an d 
Commonwealth Affairs 

 Representatives  of academic/civi l  

society on “the possible scenarios  for 
the future of Britain in the EU” 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, PPE) 

• György Schöpflin 
(PPE) 

• David McAllister 
(PPE) 

• Elmar Brok (PPE) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Richard Corbett 
(S&D) 

• Kazimierz Michał 
Ujazdowski (ECR) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Martina Anderson 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 

Terricabras 
(Greens/EFA) 
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2016 

Luxembourg 

EUCJ 

17 

February 
2016 

Visit to the European Union 
Court of Justice and to the 
Chamber of Deputy of 
Luxembourg 

• Meeting with the President, Mr. Koen 

Lenaerts, and a delegation of the 
European Union Court of Justice and 

with the President, Mr. Marc Angel, and 
a delegation of the committee on 
Foreign and European Affairs of the 

Luxembourg Chamber of Deputy 

Issues discussed: 

1. Eventual modifications of the 
provisions on the term of office of 
members of the Courts in case of a  Treaty 
revis ion 
2. ECJ involvement in economic 
governance proceeding 
3. Poss ible infringements proceedings 

against Member States violating the 
Dubl in-rules 
4. ECJ overs ight on fundamental right 

violations 
5. Relationship ECJ-ECHR on fundamental 

rights  protection 
6. The enlargement of the Court 
7. Poss ible direct contacts between th e 

court and the AFCO committee 
8. Relationship between the ECJ and 

national courts, national parliament 

• Viviane Reding 

(PPE) 

• Elmar Brok (PPE) 

• György Schöpflin 
(PPE) 

• Mercedes Bresso 
(S&D)  

• Sylvia-Yvonne 

Kaufmann (S&D) 

• Morten 
Messerschmidt (ECR) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

Athens 

(Greece) 

30 March 
to 1 April 

2016 

Objective: exchange of views with 
national institutions on the possible 
constitutional consequences of the 
management of the financial, economic 
and social crisis on the one hand and of 
the refugee crisis on the other hand. 

Meetings held with: 
 The Hellenic Parliament: the Stan ding  

Committee on Economic Af fa i rs  a nd  
the Specia l  Standing Committee on 

European affairs  
 The Deputy Prime Minister of Greece 
 The Alternative Minister for EU Affairs 

 The Pres ident of the Council of State 

 Representatives of academic society 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, PPE) 

• György Schöpflin 
(PPE) 

• David Mc Allister 

(PPE) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Pedro Silva Pereira 
(S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

• Helmut Scholz 
(GUE/NGL) 
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Budapest and 
Bratislava 

(Hungary and 
Slovakia) 

2-4 
November 

2016 

Objective: to gather information on the 
views of the authorities, civil society and 
constitutional experts of both countries 

on the possible constitutional evolution 
of the EU, notably in view of the outcome 
of the Bri tish referendum in June and on 

the possible constitutional consequences 
of the economic, financial, social and 

refugee crises. The mission will also a llow 
the committee to assess the perception 
in both Member States of the 

institutional difficulties posed by the 
relationship between national authorities 
and European institutions, notably 

concerning their respective roles in 
fundamental rights in the Union. 

Meetings held with: 
 Consti tutional law expert 

 The Committee on Europ ean  Af fa i rs  
Committee of the National Coun ci l  o f  

the Slovak Republic and Committee on 
Consti tutional and Legal Affairs of  th e 
National Council of the Slovak Republic 

 Ministre délégué and Government 
Plenipotentiary for the Slovak 

Pres idency of the Council of the EU 
 The International Visegrad Fund 
 The Hungarian Minis ter of State, 

responsible for EU Affairs 
 The Hungarian Minis ter o f  S tate for 

Economic Diplomacy  
 The Chair of the Committee on 

Legislation and Deputy Speaker of th e 

Hungarian National Assembly 
 The Pres idencies of the Committee o n 

Legis lation and the Committee on 
European Affa i rs  of the Hungarian 
National Assembly 

 Parl iamentary Group Le aders  o f th e 
National Assembly of Hungary 

 Member of the Hungarian 
Consti tutional Court 

 Professors, PhD students of Co rvi nus  

Univers i ty and Heads  of Hungarian 
pol i tica l  think tanks  and pol i tica l  

research institutes. 
 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, PPE) 

• György Schöpflin 
(PPE) 

• Pál Csáky (PPE) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

 

2017 

Lisbon 

(Portugal) 

[fact-finding 
mission] 

21 
February 

2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 

Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 

to go on a  fact-finding mission to Lisbon 
in order to have a political exchange of 
views and a direct insight on the 

Paulo Rangel (PPE) 
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Place Date Purpose Participants 
pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Pres ident of the Portuguese 

Parl iament 
 The Secretary Genera l  of the 

Portuguese Parliament 
 The Committee on European Affairs of  

the Portuguese Parliament 

 The Secretary of State for European 
Affa i rs of the Portuguese Government 

Copenhagen 

(Denmark) 

[fact-finding 
mission] 

22-23 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 

provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 

to go on a  fact-finding mission to 
Copenhagen in order to have a political 

exchange of views and a  direct insight on 
the positioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 Members of different p arties  in th e 

Danish Parliament 
 The Head of the International  

Department and the Danish 

Parl iament’s  Permanent 
Representative to the EU 

 The Head of the Department 
responsible for EU Coordin atio n an d 
Nordic Relations  at the Minis try of 

Foreign Affairs 
 The EU Chief Adviser 

Paulo Rangel (PPE) 

Belgrade 

(Serbia) 

22-24 May 
2017 

Objective: to exchange views with the 
Serbian national legislative, executive and 

judicial authorities and civil society 
organisations (CSOs) on the 
constitutional and institutional aspects of 

the accession process and the possible 
impact of accession negotiations on the 

Consti tution of Serbia, as well as the 
s teps accomplished by Serbia in what 
concerns the respect of the fundamental 

va lues of the EU and the rule of law. 

Meetings held with: 

 Think-Tanks  and Civi l  Society 
Organisations (CSOs)  

 CSOs  experts in the judicial system 

 The Serbian Constitutional Court 
 The Supreme Court of Cassation: 

 The Minis ter without portfol io 
responsible for European integration 

● György Schöpflin 
(PPE) 

● Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

● Gerolf Annemans 

(ENF) 
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Place Date Purpose Participants 
 The National Assembly of the Republic 

of Serbia with: 
 – Committee on Consti tutional  and 

Legislative Issues 

 – European Integration Committee 

 The Minister of Justice 

Athens 

(Greece) 

[fact-finding 
mission] 

23-25 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 

provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Athens 
in order to have a political exchange of 

views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Alternate Minis ter on Foreign 

Affa i rs , respons ible for European 
Affa i rs 

 The Head of the Directorate for 

European Affairs in the Greek National  
Assembly 

 The Chair of European Affa i rs  
Committee and its members 

• Paulo Rangel (PPE) 

 

Ottawa and 

Québec City 

(Canada) 
 

[ad hoc 
delegation, 
outside the EU] 

18-22 
September 

2017 

Objective: to acquire a direct insight into 
the Canadian constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between the Canadian 
Parl iament, Provinces and the Canadian 

Government. Specific i ssues such as 
Transparency, Electoral Law and Political 
Parties, as well as the functioning of the 

provinces/territories and the Canadian 
Government were amply debated, and 

va luable ideas could be extracted for the 
complex and s trategic matters that AFCO 
is  currently dealing with, such as the 

reflection on the future institutional 
evolution of the EU, the need to enhance 
democratic legitimacy of European 
governance, the reform of the EU 
electoral system, the right of inquiry, and 
in general on transparency, ethics, 
accountability and integrity. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador to Canada 

 The Department of Justice of Canada 
 The Commiss ioner of Lobbying of 

Canada  

 The Privy Counci l  Office Federa l -
Provincial-Territorial Relations Units 

 Students  and professors  at the 

Carleton University 
 The Chief Electoral Officer at Elections  

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, PPE) 

• Bernd Kölmel 

(Chair of the 
Delegation for 
relations with 
Canada)  

• Gyorgy Schöpflin 
(PPE) 

• Jérome Lavrilleux 
(PPE) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD) 

• Gerolf Annemans 
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Place Date Purpose Participants 
Canada, 

 Former Members  of the Specia l  
Committee on Electoral Reform 

 The Standing Committee on Access to  

Information, Privacy and Ethics, 
 The Secrétariat aux affa i res  

intergouvernementales canadiennes  
 The Pres ident of the Québec Natio nal  

Assembly 

 The Committee on Institutions  o f  th e 
National Assembly a nd  m em bers  o f 

the Committee for relations  w ith th e 
European Institutions 

 Roundtable at Université Laval 

 The Ass is tant Deputy Minis ter, 
Direction généra le des  affa i res  

juridiques et législatives (Departm ent 
of Justice) and with th e H o no urable  
Associate Chief Justice 

(ENF) 

 

 

2018 

Podgorica 

(Montenegro) 

[mission carried 
out jointly with the 

interparliamentary 
Delegation to the 

EU-Montenegro 
Stabilisation and 

Association 
Parliamentary 

Committee] 

 

16-17 July 
2018 

Objective to exchange views with EU 
ambassadors, the Montegrin national 

legislative, executive and judicial 
representatives and civil society 
organisations (CSOs) on the progress 
achieved as well as outstanding issues in 
the accession process, in particular the 
s teps still to be accomplished by 
Montenegro in what concerns the 

respect of the fundamental va lues of the 
EU and the rule of law. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador and EU Member States 

Ambassadors 

 The Speaker of the Parl iament of 
Montenegro 

 The Deputy Prime Minister 
 The opposition party leaders 
 The Pres ident of Montenegro 

 NGOs: Centre for Civic Education 
(CGO), Centre for Monitoring and 
Research (CEMI), Human Rights Action 
(HRA) Institute Alternative, Netw ork  
for the Affi rmation of the NGO S ector 
(MANS), Womens’ Rights  Centre, a  
property activist and the Co-chairs  o f  

the EU-Montenegro JCC of the EESC 
(for the Montenegrin s ide a  
representative from the Ch am ber o f  
Commerce of Montenegro) 

 The Montenegrin Parl iament in the 

context of the 15th meeting of EU-
Montenegro SAPC:  

  The President of the Co nsti tutional  

Court 
 Members  of the Consti tutional  

Committee of the Montenegrin 

AFCO 

• György Schöpflin 
(PPE) 

• Cristian Dan Preda 

(PPE) 
 

 
Members of the EU-

Montenegro 
delegation 

• Peter 

Kouroumbashev 
(Head of Delegation, 

Second Vice-Chair, 

S&D) 

• Alojz Peterle (PPE) 

• Jozo Radoš (ALDE) 

• Thomas Waitz 

(Greens/EFA)  

• Joëlle Bergeron 
(EFDD) 
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Place Date Purpose Participants 
Parl iament  

Bern 

(Switzerland) 

[ad hoc 

delegation, 
outside the EU] 

17-19 
September 

2018 

Objective: to explore the functioning of 
the original Swiss model of federalism, to 
analyse the vertical distribution of 
competences between the different 
levels of government, as well as the 
horizontal distribution of powers 
between the legislature and the 

executive, and in particular mechanisms 
ensuring democratic accountability at all 
levels of political decision. The 

committee a lso aimed to gather direct 
evidence on the role and functioning of 

the Swiss mechanisms of direct 
democracy (referendum and popular 
ini tiative) and to discuss with Swiss 

authorities the evolution of the 
institutional framework governing 
relations between the EU and 

Switzerland. As the committee 
responsible for the consent procedure on 

the EU-UK withdrawal agreement, the 
committee a imed as well to gather 
evidence on the impact of Brexit on EU-

Swiss-UK relations. 

Meetings held with: 

 TheDelegation of the European Un ion  
to Switzerland and Liechtenstein 

 The Directorate for European Affairs 
 The Conference of Cantonal  

Governments : Benedikt Würth, 
pres ident of CdC 

 The University of Berne 

 The Swiss Federal Assembly 
 The Chancellery of the Canton of Berne 

  The Federal Chancellor o f  th e S w iss 
Confederation 

 The Federal Office of Justice 

• Elmar Brok (PPE) 

• Alain Lamassoure 
(PPE) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Jørn Dohrmann 

(Chair of the 
Delegation for 

relations with 
Switzerland and 

Norway, ECR) 

 

 

Washington 
D.C. 

(USA) 
 

[fact-finding 

mission] 

19-21 
September 

2018 

Objective: In connection with the 
implementation report on the Treaty 
provisions concerning enhanced 
cooperation (2018/2112(INI), the 

Rapporteur Alain Lamassoure was  
authorised to go on a fact-finding mission 
to Washington D.C. as the USA is a 

federal state that demonstrates the 
oldest practice of the flexibility principle, 

expressed i n the form of agreements or 
compacts among the s tates. In fact, a  
whole array of interstate cooperation 

forms  exists in the USA manifested in the 
form of interstate compacts, reciprocity 

s tatutes, uniform laws, and written 
interstate administrative agreements for 
joint action. In the context of the 

implementation report i t was interesting 
to examine and analyse the usefulness of 
these forms of flexibility in the EU 

• Alain Lamassoure 

(PPE) 
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Place Date Purpose Participants 
context. 

Meetings held with: 
 The Multistate Tax Commission 

 The World Bank  
 Think tanks/ organisations dealing with 

interstate cooperation: Un i form  La w 

Commission, National Associatio n o f  
Attorney Genera ls , George Mason 

University 
 The National Governors  Association 

(NGA) 

 The US Supreme Court 
 The Congressional Research Service 

 The House of Representatives 

Vienna 

(Austria) 

[fact-finding 

mission] 

20 
September 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 
ensuring parliamentary scrutiny over 

decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the Fundamental Rights Agency (FRA) 
in Vienna in order to see how the agency 

functions in practice and to have a  more 
s tructured dialogue between AFCO and 

the FRA management. 

Meetings were held with the Director of 
FRA, Mr Michael O’Flaherty, as well as 
the Chair of the Management Board, the 
Vice-Chair of the Scientific Committee 
and senior experts on the Rule of Law 
and the Fundamental Rights Information 

System. 

• György Schöpflin 

(PPE) 

 

Budapest and 
Prague 

(Hungary and 
Czech 
Republic) 

[fact-finding 
mission] 

30-31 
October 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 

ensuring parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the European Union Agency for Law 
Enforcement Tra ining (CEPOL) and to the 
European GNSS Agency (GSA) in order to 
see how these agencies function on a 
da i ly basis. 

In both agencies, meetings were held 

with the Executive Director, a  member of 
the Management Board, members of the 

management teams and experts. 

• György Schöpflin 
(PPE) 
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 Tutkimukset 
 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
2019 

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary 
Chamber? 

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s 
fundamental principles and values  

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives  

The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU 

association agreements  

Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without 
constitutional changes? 

 

2018 
The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU  

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK 

constitutional order 

Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’ 
cooperation model  

The institutional consequences of a ‘hard Brexit’  

The impact of the UK withdrawal on the EU integration 

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’ 
cooperation model  

The implementation of enhanced cooperation in the EU  

 
2017 

Brexit and the European Union 

Referendums on EU Matters  

The composition of the European Parliament  

The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges  

The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland  

The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in 
the UK 

Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national 
parliaments  

The legisprudential role of national parliaments in the EU  

The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and 
Gibraltar 

The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK 
and British citizens living in the EU-27 

The role of cities in the EU institutional framework  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA(2018)596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU(2018)604973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU(2017)571402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596813/IPOL_STU(2017)596813_EN.pdf
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Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations  

UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement  

The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union  

 

2016 
European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law 
Making  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and 

Monetary Policy 

Potential and challenges of e-voting in the European Union 

Potential and challenges of e-participation in the European Union 

Legal and Political context for setting up an European Identity Document 

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs – 
revised study 

L’avis 2/13 de la Cour de Justice sur l’Adhésion de l’Union à la CEDH et après  ? 

What next after Opinion 2/13 of the Court of Justice of the accession of the EU to ECHR?  

Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the EU institutional 
framework 

The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: constitutional, legal and 

institutional implications  

Brexit Literature Update 12/2016  

 

2015 

The Juncker Commission: new institutional and legitimacy set-up 

Scrutiny of declarations of financial interests in national legislatures  

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: 

actors, processes and transparency. The case of Poland 

Better Regulation in the EU and the Netherlands. A comparison of impact assessment 
systems. 

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: the 

case of the European Union 

Transparency, Public Consultation Practiced and Government Accountabilty in US 

Rulemaking  

The European Council and the Council: new dynamics in EU governance  

Quels défis pour le Parlement européen: législation, contrôle, organisation  

Looking ahead: pathways of future constitutional evolution of the EU  

Trends in differentiation of EU Law and lessons for the future  

The Electoral Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596819/IPOL_STU(2017)596819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583111/IPOL_ATA(2016)583111_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536454/IPOL_STU(2015)536454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510007/IPOL_IDA(2015)510007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf


 

 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
Candidate selection by the national parties for the European Elections  

The ECB’s Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law 

(Judgment in case Gauweiler C-62/14)  

Institutional and constitutional aspects of special interest representation  

European Parliament as a driving force of European constitutionalisation 

Electoral rules and electoral participation in the European elections: the ballot format and 
structure  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs  

Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty  

Party financing and referendum campaigns in EU Member States  

United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU: agenda, 
priorities and risks  

 

2014 
Challenges in constitutional affairs in the new term: Talking stock and looking forward  

European citizens’ initiative -first lessons of implementation 

Political parties and political foundations at European level. Challenges and opportunities  

The European elections: EU legislation, national provisions and participation  

Interest representatives’ obligation to register in the transparency register: EU 
competences and commitments to fundamental rights  
Parliamentary questions in selected legislative chambers  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519229/IPOL_STU(2015)519229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536474/IPOL_STU(2015)536474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519217/IPOL_STU(2015)519217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
file://///ipolbrusncf01/userdesktop_w10$/ckatsara/Desktop/European%20citizens'%20initiatve%20-first%20lessons%20of%20implementation
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493044/IPOL-AFCO_NT(2014)493044_EN.pdf


 

 

 

Rules of Procedure of the European Parliament 
Table showing the correlation between end of 8th parliamentary term and 

beginning of 9th parliamentary term 
 

Old Rules and Annexes mentioned below refer to the Rules and Annexes in force at the end of the 8 th 

parliamentary term, whereas New Rules and Annexes refer to the new renumbered version of the Rules of 

Procedure in force as of July 2019 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

1 1  30a 31  59 59  78b 81 

2 2  31 32  59a 60  78c 82 

3 3  32 33  60   78d 83 

4 4  33 34  61   78e 84 

5 5  34 35  62   79 85 

6 6  35 36  63 61  80 86 

7 7  36 37  63a 62  81 87 

8 8  37 38  64 63  82 88 

9 9  38 39  65 64  83 89 

10   39 40  66 65  84 90 

11 10  40 41  67 66  85 91 

11a 11  41 42  67a 67  86 92 

12 12  42 43  68   86a 93 

13 13  43 44  69 68  87  

14 14  44 45  69a 69  88 94 

15 15  45 46  69b 70  89  

16 16  46 47  69c 71  90 95 

17 17  47 48  69d 72  91 96 

18 18  47a 49  69e 73  92 97 

19 19  48 50  69f 74  92a 98 

20 20  49 51  69g 75  93 99 

21 21  50 52  70 76  94 100 

22 22  51 53  71 77  94a 101 

23 23  52 54  72 78  95  

24 24  52a 55  73   96 102 

25 25  53 56  74   97 103 

26 26  54 57  75   98 104 

27 27  55 58  76   99 105 

28 28  56   77   100 106 

29 29  57   78 79  101 107 

30 30  58   78a 80  102 108 



 

 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

103 109  132 142  165 175  196 206 

104 110  133 143  166 176  197 207 

105 111  134   167 177  198 208 

106 112  135 144  168 178  199 209 

107 113  136   168a 179  200  

108 114  137 145  169 180  201 210 

109 115  138 146  170 181  201a 211 

110 116  139 147  171 182  202  

111 117  140 148  172   203 212 

112   141 149  173   204 213 

113 118  142 150  174 183  205 214 

113a 119  143 151  175 184  205a 215 

114 120  144 152  176 185  206 216 

115 121  145 153  177 186  207 217 

116 122  146 154  178 187  208 218 

116a 123  147 155  179 188  209 219 

117 124  148 156  179a 189  210 220 

118 125  149 157  180 190  210a 221 

118a 126  149a 158  180a 191  211 222 

119 127  150 159  181 192  212 223 

120 128  151 160  182   213  

121 129  152   182a 193  214 224 

122 130  153 161  183 194  214a 225 

122a 131  153a 162  184   215 226 

123 132  154 163  184a 195  216 227 

124 133  155 164  185 196  216a 228 

125 134  156 165  186   217 229 

126 135  157 166  187 197  218 230 

127   158 167  188 198  219 231 

128 136  159 168  189 199  220 232 

129 137  160 169  190 200  221 233 

130 138  161 170  191 201  222 234 

130a   162 171  192 202  223  

130b 139  163 172  193 203  223a 235 

131 140  164 173  194 204  224  

131a 141  164a 174  195 205  225  

 
 

 
 

 
 



 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

226 236 

227 237 

228 238 

228a 239 

229 240 

230  

231 241 

 

 
 

Old 
Annexes 

New 
Annexes 

I I 

IA II 

II III 

III IV 

IV V 

V VI 

VI VII 

VII VIII 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


