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Oikeudellisten asioiden valiokunta, joka  

– ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa 

N:o 7 olevan 7, 8 ja 9 artiklan,  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 5, 6, 7, 8 ja 9 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, 

on vahvistanut työjärjestyksen 9 artiklan 13 kohdan nojalla seuraavat periaatteet: 

I osa – Yleiset periaatteet 

1. Parlamentaarinen koskemattomuus on tae koko parlamentin ja sen jäsenten 

riippumattomuudesta, eikä se ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus. 

2. Valiokunta ei ole tuomioistuin. 

3. Parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella parlamenttia ja sen 

jäseniä oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät toimintaan, jota harjoitetaan hoidettaessa 

parlamentin jäsenten tehtäviä ja jota ei voida erottaa kyseisistä tehtävistä. 

4. Jäsenvaltioiden viranomaiset tekevät päätöksen sen jäsenen syyllisyydestä tai 

syyttömyydestä, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, sekä oikeusmenettelyn 

aiheellisuudesta. Valiokunta ei käsittele tällaisia kysymyksiä. Valiokunta tekee 

ainoastaan päätöksen siitä, onko oikeusmenettelylle olemassa estettä, joka liittyy 

tarpeeseen säilyttää parlamentin riippumattomuus. 
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5. Valiokunta ei koskemattomuuteen liittyvissä tapauksissa käsittele kansallisten oikeus- 

ja tuomioistuinjärjestelmien suhteellisia ansioita. Väitetyt puutteet kansallisissa 

tuomioistuinjärjestelmissä eivät voi olla perusteena päätökselle olla pidättämättä tai 

puolustaa jäsenen koskemattomuutta. 

II osa – Menettely 

Esittelijän tehtävä 

6. Valiokunta nimeää kutakin koskemattomuuteen liittyvää tapausta varten esittelijän. 

7. Tätä varten kukin poliittinen ryhmä nimittää yhden jäsenistään koskemattomuuteen 

liittyviä tapauksia käsitteleväksi pysyväksi esittelijäksi, jonka olisi suotavaa olla 

ryhmän koordinaattori, jotta voidaan varmistaa, että näitä tapauksia käsittelevät 

kokeneet jäsenet. Poliittisten ryhmien on varmistettava, että ne nimittävät 

mahdollisimman nuhteettomia pysyviä esittelijöitä. 

8. Poliittiset ryhmät vuorottelevat koskemattomuuteen liittyvissä tapauksissa 

yhdenvertaisesti esittelijän tehtävässä. Esittelijä ei kuitenkaan voi olla samasta 

ryhmästä tai samasta jäsenvaltiosta kuin jäsen, jonka koskemattomuus on 

käsiteltävänä. 

Koskemattomuuteen liittyvien tapausten käsittely 

9. Valiokunta ja esittelijä pyrkivät saattamaan kunkin koskemattomuuteen liittyvän 

tapauksen mahdollisimman nopeasti päätökseen ottaen huomioon tapauksen 

monimutkaisuuden. 

10. Kunkin koskemattomuuteen liittyvän tapauksen käsittely sisältää esittelijän alustavan 

esittelyn, vapaaehtoisen kuulemisen, keskustelun ja äänestyksen esittelijän 

mietintöluonnoksen perusteella. 

Puheaika 

11. Koska valiokunnalla on käytettävissä rajallisesti aikaa koskemattomuuteen liittyvien 

tapausten käsittelyyn, puheenjohtaja sääntelee tiukasti puheaikaa. 

12. Esittelijä voi käyttää koskemattomuuteen liittyvää tapausta koskevan keskustelun 

alussa ja lopussa lyhyen puheenvuoron, jonka kesto on noin viisi minuuttia. 

13. Muut jäsenet voivat käyttää keskustelun aikana lyhyen puheenvuoron, jonka kesto on 

noin kaksi minuuttia. Kun pidetään kuuleminen, he voivat myös käyttää lyhyitä 

puheenvuoroja esittääkseen kysymyksiä. 

Kuulemiset 

14. Kuulemiset ovat vapaaehtoisia, eli jäsen voi missä tahansa tapauksessa luopua 

oikeudestaan kuulemiseen. Lisäksi esittelijä ohjeistaa jäsentä, jonka koskemattomuus 

on käsiteltävänä, että kuulemisesta ei ole hyötyä yksinkertaisissa tai riidattomissa 

tapauksissa. 
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15. Jäsenellä, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, on oikeus tulla kuulluksi omalla 

kielellään edellyttäen, että kyseessä on Euroopan unionin virallinen kieli. 

16. Jos kuuleminen pidetään, valiokunta kutsuu jäsenen, jonka koskemattomuus on 

käsiteltävänä, kuultavaksi seuraavaan mahdolliseen valiokunnan kokoukseen. 

Ainoastaan jäsenen, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, ja esittelijän sitoumukset 

tai toiveet otetaan huomioon. 

17. Kuulemiseen saapumiseen sovelletaan työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan kolmatta, 

neljättä ja viidettä alakohtaa. 

18. Jos jäsentä, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, ei voida kuulla kohtuullisen ajan 

kuluessa esimerkiksi vakavien lääketieteellisten syiden vuoksi, menettelyä on 

jatkettava ilman kuulemista. 

19. Kussakin tapauksessa pidetään enintään yksi kuuleminen. Esittelijä voi kuitenkin 

poikkeuksellisen monimutkaisissa tapauksissa ehdottaa valiokunnalle toisen 

kuulemisen järjestämistä. Valiokunta äänestää tällaisesta ehdotuksesta. 

20. Jäsen, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, tai häntä edustava jäsen voi käyttää 

puheenvuoron vain vapaaehtoisen kuulemisen aikana. Hän voi käyttää 

avauspuheenvuoron, jonka kesto saa olla enintään noin viisitoista minuuttia ja jonka 

jälkeen hänen on vastattava lyhyesti muiden jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

21. Jäsentä, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, voi edustaa vain toinen Euroopan 

parlamentin jäsen, joka ei kuitenkaan saa olla oikeudellisten asioiden valiokunnan 

jäsen tai varajäsen. 

22. Jäsenellä, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, voi kuulemisessa olla mukanaan 

yksi juristi tai oikeudellinen neuvonantaja. Juristilla tai oikeudellisella neuvonantajalla 

ei ole oikeutta käyttää puheenvuoroa, mutta hän voi kuulemisen aikana neuvoa 

jäsentä, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä. Euroopan parlamentti ei maksa 

juristin tai oikeudellisen asiantuntijan matkakuluja. 

Tausta-asiakirjat 

23. Esittelijän ohjeiden mukaisesti sihteeristö käännättää valiokunnan työkielille ne 

asiakirjat, joilla on merkitystä valiokunnan päätöksen kannalta. Useimmissa 

tapauksissa käännätetään vain koskemattomuuden pidättämistä tai puolustamista 

koskeva virallinen pyyntö sekä syyte- tai kannekirjelmä. 

24. Jäsen, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä, voi toimittaa tapaukseensa liittyviä 

asiakirjoja kansallisten viranomaisten jo toimittamien asiakirjojen lisäksi. 

25. Prosessuaalisia asiakirjoja, lehtiartikkeleita ja muita asiakirjoja, joilla ei ole merkitystä 

valiokunnan päätöksen kannalta, ei käännetä. 

26. Esittelijä tekee lopullisen päätöksen siitä, onko tietty asiakirja käännettävä vai ei. 

Hänen on päätöstä tehdessään otettava huomioon kustannukset, joita asiakirjan 

lähettämisestä käännettäväksi valiokunnan työkielille aiheutuu. 
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III osa – Luottamuksellisuus 

27. Koskemattomuuteen liittyviä tapauksia käsitellessään valiokunta soveltaa ilman eri 

toimenpiteitä työjärjestyksen 221 artiklassa vahvistettua luottamuksellista menettelyä. 

Pääsy huoneeseen 

28. Koskemattomuuteen liittyvät tapaukset käsitellään aina suljetuin ovin. Sihteeristö 

varmistaa vahtimestareiden avustuksella, että huoneessa ovat läsnä vain seuraavat 

henkilöt: 

 

a) oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenet ja varajäsenet; 

 

b) tapauksissa, joissa pidetään kuuleminen, jäsen, jonka koskemattomuus on 

käsiteltävänä, tai, jos hän ei pysty saapumaan kuultavaksi, häntä edustava jäsen sekä 

tapauksen mukaan sen jäsenen juristi tai oikeudellinen neuvonantaja, jonka 

koskemattomuus on käsiteltävänä, samoin kuin kuka tahansa muu Euroopan 

parlamentin jäsen, kukin heistä kuitenkin vain kuulemisen keston ajan; 

 

c) oikeudellisten asioiden valiokunnan sihteeristön henkilöstö sekä muut Euroopan 

parlamentin pääsihteeristön henkilöstön jäsenet, joiden työ edellyttää läsnäoloa; 

 

d) poliittisten ryhmien sihteeristön ja sitoutumattomien jäsenten sihteeristön 

henkilöstön jäsenet, jotka yleensä seuraavat oikeudellisten asioiden valiokunnan 

toimintaa; 

 

e) puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, koordinaattoreiden ja koskemattomuuteen 

liittyviä tapauksia käsittelevien pysyvien esittelijöiden valtuutetut avustajat. 

29. Huoneeseen ei päästetä muita henkilöitä. Tämä sisäänpääsyä koskeva rajoitus koskee 

erityisesti sen parlamentin jäsenen avustajia, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä. 

Puheenjohtaja voi poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia yksittäisiä poikkeuksia tähän 

sääntöön. 

30. Läsnäolijat eivät saa tehdä ääni- tai kuvatallenteita koskemattomuuteen liittyviä 

tapauksia koskevien keskustelujen aikana. Pöytäkirjassa ei esitetä yksityiskohtaisesti 

keskustelujen sisältöä, mutta siihen kirjataan kaikki tehdyt päätökset. 

Asiakirjojen saatavuus 

31. Sihteeristö jakaa valiokunnan käsittelyä varten käännetyt asiakirjat jäsenille 

annettavan ilmoituksen muodossa ennen kutakin kokousta, jossa on tarkoitus käsitellä 

kyseistä koskemattomuuteen liittyvää tapausta. Ilmoitus lähetetään jäsenille, 

varajäsenille, poliittisille ryhmille, sitoutumattomien jäsenten sihteeristölle ja 

asiaankuuluvalle parlamentin henkilöstölle. Sitä ei lähetetä kenellekään muulle. 

32. Oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä jäsen, jonka 

koskemattomuus on käsiteltävänä, voivat tutustua koko asiakirja-aineistoon 

sihteeristön tiloissa Brysselissä. Sitä ei voi lainata, eikä siitä voida ottaa jäljennöksiä. 

Kukaan muu henkilö ei voi tutustua asiakirja-aineistoon, paitsi jos hän edustaa tai 



 

CM\1192382FI.docx 5/7 PE643.147v01-00 

 FI 

avustaa jäsentä, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä. Päätökset asiakirja-

aineistoon tutustumisesta tekee viime kädessä puheenjohtaja. 

Menettelyn luottamuksellisuuden kunnioittaminen 

33. Koskemattomuutta koskevien menettelyjen luottamuksellisuutta on kunnioitettava. 

Koskemattomuuteen liittyvissä kuulemisissa on erityisesti pyrittävä kaikin keinoin 

toimimaan mahdollisimman tahdikkaasti. Sovelletaan asiaa koskevia työjärjestyksen 

221 artiklan määräyksiä ja henkilöstösääntöjen kurinpitomääräyksiä.  

IV osa – Koskemattomuuteen liittyviä tapauksia koskevat päätökset 

Mietintöluonnos ja äänestys 

34. Esittelijä laatii mietintöluonnoksen valiokunnan käsiteltäväksi niin pian kuin 

menettelyn kulku sen sallii. Esittelijän on tällöin otettava huomioon kääntämiseen ja 

äänestystä edeltävään harkintaan tarvittava aika. 

35. Valiokunta äänestää asiasta ensi tilassa eli mahdollisimman pian keskustelun ja/tai 

mahdollisen kuulemisen jälkeen ottaen huomioon tapauksen olosuhteet. 

36. Koskemattomuutta koskevien menettelyjen erityisluonteen vuoksi valiokunnan 

käytäntönä on, ettei mietintöluonnokseen esitetä tarkistuksia. Jäsenten on mahdollista 

äänestää vain mietintöluonnokseen sisältyvän ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan. 

37. Äänestykseen voivat osallistua vain oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenet tai 

varajäsenet. Valiokunnan varsinaisen jäsenen on nimitettävä itselleen työjärjestyksen 

209 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu sijainen kirjallisesti ja ilmoitettava puheenjohtajalle 

sijaisen nimi ennen kokousta. 

38. Kun jäsenten enemmistö äänestää mietintöluonnokseen sisältyvää ehdotusta vastaan, 

päinvastainen päätös katsotaan hyväksytyksi. Lopullisen mietinnön sanamuotoa 

muutetaan vastaavasti puheenjohtajan alaisuudessa. 

39. Hyväksytty mietintö otetaan seuraavan täysistunnon esityslistalle. 

Koskemattomuuden pidättäminen 

40. Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt esitetään pöytäkirjan 9 artiklan 

perusteella. Kun menettely käydään jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu, sovelletaan 

kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä samalla tavalla kuin sitä sovellettaisiin kansallisen 

parlamentin jäseneen, jonka koskemattomuus on käsiteltävänä. Jos menettely käydään 

muussa jäsenvaltiossa, jäsenellä on vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus ja 

lainkäytöllinen koskemattomuus. Kun menettely käydään jäsenvaltiossa, josta jäsen on 

valittu, kysymys siitä, onko koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö tarpeen, 

ratkaistaan sen vuoksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

41. Pöytäkirjan 8 artiklan nojalla valiokunta ei pidätä jäsenen koskemattomuutta, jos jäsen 

on alistettu tutkittavaksi, pidätetty tai haastettu oikeuteen hänen tehtäviään hoitaessaan 

ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella, sillä koskemattomuuden 

pidättämistä koskevaa pyyntöä ei tällaisessa tapauksessa voida ottaa käsiteltäväksi. 
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42. Mielipidettä pidetään ilmaistuna jäsenen hoitaessaan tehtäviään, jos se on ilmaistu 

nimenomaan Euroopan parlamentissa. Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaan mielipiteen voidaan myös katsoa olleen ilmaistu jäsenen 

hoitaessaan tehtäviään, jos kyseessä oli parlamentin ulkopuolella ilmaistu 

subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja ilmeinen yhteys Euroopan parlamentin 

jäsenen tehtävien hoitamiseen. Tällaisen suoran ja ilmeisen yhteyden olemassaolon 

osoittamiseksi on otettava huomioon kyseisen subjektiivisen arvioinnin luonne ja 

sisältö. 

43. Kun kyseessä oleva menettely ei koske jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemia 

mielipiteitä tai äänestyksiä, koskemattomuus on pidätettävä, paitsi jos ilmenee, että 

oikeusmenettelyn tarkoituksena voi olla vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa ja 

siten parlamentin riippumattomuutta (fumus persecutionis -olettamus).  

44. Kun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö on saatu, mutta on ilmeistä, että 

jäsen, jota pyyntö koskee, ei nauti koskemattomuutta kyseisessä tapauksessa, on 

katsottava, ettei pyyntöä voida ottaa käsiteltäväksi. Valiokunta ei esitä mietintöä vaan 

lähettää parlamentin puhemiehelle kirjeen, jossa suositetaan, että tämä toteaa, ettei 

pyyntöä voida ottaa käsiteltäväksi. Valiokunta äänestää kirjeestä. Jos puhemies on 

samaa mieltä valiokunnan arviosta, hän ilmoittaa tästä täysistunnossa ja tapauksen 

käsittely päätetään eikä valiokunta toteuta asiassa jatkotoimia. 

Erioikeuksien ja vapauksien puolustaminen 

45. Jäsenen tai entisen jäsenen erioikeuksien tai vapauksien puolustamista koskevissa 

pyynnöissä on viitattava pöytäkirjan 7, 8 ja 9 artiklassa vahvistettujen erioikeuksien tai 

vapauksien loukkaamiseen. Tällaisen pyynnön on koskettava jotakin seuraavista 

tilanteista: 

 a) Euroopan parlamentin jäsenen vapaalle liikkuvuudelle asetetaan hallinnollinen tai 

muu este hänen matkustaessaan Euroopan parlamentin kokouspaikkaan tai hänen 

palatessaan sieltä; 

 b) tullien ja valuutanvaihtovalvonnan osalta ei myönnetä asianmukaisia helpotuksia; 

 c) jäsen alistetaan tutkittavaksi, pidätetään tai haastetaan oikeuteen hänen tehtäviään 

hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella; tai 

 d) jäsenvaltion viranomaiset eivät esitä koskemattomuuden pidättämistä koskevaa 

pyyntöä pöytäkirjan 9 artiklan nojalla, kun niillä on siihen velvoite. 

46. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta erioikeuksien ja vapauksien puolustamista 

koskevaa pyyntöä ei hyväksytä, jollei se koske jäsenen tehtäviään hoitaessaan 

ilmaisemia mielipiteitä tai äänestyksiä tai kun kansalliset viranomaiset eivät ole 

esittäneet koskemattomuuden pidättämistä koskevaa pyyntöä, vaikka niillä on ollut 

siihen velvoite. 

47. Mielipidettä pidetään ilmaistuna jäsenen hoitaessaan tehtäviään, jos se on ilmaistu 

nimenomaan Euroopan parlamentissa. Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaan mielipiteen voidaan myös katsoa olevan olleen ilmaistu 

jäsenen hoitaessaan tehtäviään, jos kyseessä oli parlamentin ulkopuolella ilmaistu 

subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja ilmeinen yhteys Euroopan parlamentin 

jäsenen tehtävien hoitamiseen. Tällaisen suoran ja ilmeisen yhteyden olemassaolon 
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osoittamiseksi on otettava huomioon kyseisen subjektiivisen arvioinnin luonne ja 

sisältö. 

48. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenen 

koskemattomuuden puolustamista koskevalla päätöksellä ei ole sitovaa 

oikeusvaikutusta kansallisiin lainvalvonta- tai oikeusviranomaisiin nähden. Kyseiset 

viranomaiset ovat kuitenkin velvollisia lykkäämään asian käsittelyä ja panemaan 

merkille tällaisen päätöksen. 

49. Erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevaa pyyntöä ei oteta käsiteltäväksi, 

jos koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö on jo esitetty tai siitä on tehty 

päätös samojen tosiseikkojen perusteella. Käsiteltävänä olevan koskemattomuuden 

puolustamista koskevan pyynnön käsittely päätetään, jos samojen tosiseikkojen 

perusteella saadaan erioikeuksien tai vapauksien pidättämistä koskeva pyyntö. 

50. Erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevaa pyyntöä ei myöskään oteta 

käsiteltäväksi, jos koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö on jo esitetty tai 

siitä on tehty päätös. Ainoa poikkeus koskee tällaisen päätöksen uudelleentarkastelua 

koskevaa pyyntöä, jonka yhteydessä esitetään painavia uusia todisteita, joiden mukaan 

pöytäkirjassa vahvistettuja erioikeuksia tai vapauksia on loukattu. 

51. Jos valiokunta katsoo, ettei pyyntöä voida edellä mainittujen seikkojen perusteella 

ottaa käsiteltäväksi, se ei esitä mietintöä vaan lähettää parlamentin puhemiehelle 

kirjeen, jossa suositetaan, että tämä toteaa, ettei pyyntöä voida ottaa käsiteltäväksi. 

Valiokunta äänestää kirjeestä. Jos puhemies on samaa mieltä valiokunnan arviosta, 

hän ilmoittaa tästä täysistunnossa ja tapauksen käsittely päätetään eikä valiokunta 

toteuta asiassa jatkotoimia. 

52. Jos valiokunta kuitenkin katsoo, että uudelleentarkastelupyyntö voidaan ottaa 

käsiteltäväksi ja että ja sen yhteydessä esitetään painavia uusia todisteita, se ilmoittaa 

tästä puhemiehelle ja käsittelee pyynnön noudattaen menettelyä, jota se käyttäisi, jos 

kyseessä olisi uusi tapaus. 

V osa – Päätelmät 

53. Tämä ilmoitus jäsenille korvaa kaikki aiemmat ilmoitukset ja muut oikeudellisten 

asioiden valiokunnan asiakirjat, jotka koskevat sen käytäntöjä ja toimintatapoja 

koskemattomuuden alalla.  

 

Hyväksytty 6. marraskuuta 2019. 

 

 


